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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea encontra-se em estado de constante mudança. Novas 

tecnologias são introduzidas frequentemente tanto no cotidiano quanto no ambiente de 

trabalho. Tendo isso em mente, torna-se imprescindível a formação de cidadãos capazes de 

se adaptar ao fluxo de alterações. É importante saber utilizar os recursos e tecnologias que 

se fazem disponíveis e necessários em tal sociedade. Por esse viés, a inserção de tecnologias 

nas escolas apresenta-se como peça importante da educação. Aprender a manipular essas 

tecnologias inclui o aprendizado de noções referentes à programação. O presente trabalho 

faz uso da linguagem de programação Scratch como ferramenta no Ensino de Análise 

Combinatória, em uma turma de segundo ano do Ensino Médio, buscando auxiliar no 

entendimento e motivação dos alunos, por meio do desenvolvimento de projetos. Os alunos, 

orientados pelo pesquisador, construíram três programas que fazem uso das fórmulas 

associadas aos conteúdos de Permutação, Arranjo e Combinação, bem como um projeto final, 

também na plataforma Scratch, que serviu para que manifestassem a aplicação dos conceitos 

estudados de acordo com sua visão de mundo. Como resultado, em sua maioria, se sentiram 

mais motivados e tiveram um aprendizado mais completo, além de serem proporcionados o 

contato com programação, área com a qual não estavam familiarizados. 

 

Palavras-chave: Matemática. Análise Combinatória. Programação. Scratch. Projetos. 

  



 

ABSTRACT 

 

Contemporary society is in a state of constant change. New technologies are often introduced 

both in everyday life and in the workplace. With this in mind, the formation of citizens capable 

of adapting to the flow of change becomes indispensable. It is important to know how to use 

the resources and technologies that are available and necessary in such society. In that way, 

the insertion of technologies in schools presents itself as an important part of education. 

Learning to manipulate these technologies includes learning programming notions. The 

present work makes use of the programming language Scratch as a tool in the teaching of 

Combinatorial Analysis, in a second year class of the Secondary School, seeking to help in the 

understanding and motivation of the students, through the development of projects. The 

students, guided by the researcher, built three programs that make use of the formulas 

associated with the Permutation, Arrangement and Combination contents, as well as a final 

project, also on the Scratch platform, which served to express the application of the concepts 

studied according to their worldview. As a result, for the most part, they felt more motivated 

and had a more complete learning, in addition to being provided contact with programming, an 

area of knowledge with which they were not familiar. 

Keywords: Mathematics. Combinatorial Analysis. Programming. Scratch. Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea encontra-se em estado de constante mudança. Novas 

tecnologias são introduzidas frequentemente tanto no cotidiano quanto no ambiente de 

trabalho. Tendo isso em mente, torna-se imperativa a formação de cidadãos capazes de se 

adaptar ao fluxo de alterações. É importante saber utilizar os recursos e tecnologias que se 

fazem disponíveis e necessários em tal sociedade. Por esse viés, a inserção de tecnologias 

nas escolas apresenta-se como peça importante da educação. Aprender a manipular essas 

tecnologias inclui o aprendizado de noções referentes à programação. Resnick (2017) 

descreve a programação como auxiliadora no desenvolvimento do pensamento, voz e 

identidade, também afirmando que: 

 

Conforme você aprende a programar, você também se torna um pensador 

melhor. Por exemplo, você aprende a dividir problemas complexos em partes 

mais simples. Você aprende a identificar problemas e depurá-los. Você 

aprende a aprimorar iterativamente e melhorar o design ao longo do tempo. 

(RESNICK, 2017, p. 48) 

 

Com o intuito de introduzir jovens a tal atividade, Mitchel Resnick desenvolveu Scratch, 

linguagem de programação acessível que possibilita que pessoas do mundo inteiro criem e 

compartilhem seus projetos online. Caracteriza-se como acessível por ser uma linguagem 

visual, permitindo a manipulação de elementos de programação graficamente, por meio de 

blocos que representam um comando e podem ser encaixados uns nos outros. Além disso, o 

formato dos blocos impede que o programador cometa erro de sintaxe. Ao iniciar um projeto 

no website, o Scratch apresenta vários blocos de comando já existentes, porém, é possível 

criar novos blocos que atendam às necessidades do programador. Ainda, cada bloco 

especifica claramente sua função, como “mostre”, “esconda” ou “apague tudo”, além de contar 

com uma explicação detalhada que pode ser obtida ao clicar com o botão direito do mouse 

no bloco desejado.  

Há diversos artigos sobre a implementação do Scratch em atividades de Educação 

Básica no Brasil, como os projetos desenvolvidos e aplicados por Scaico (2012), von 

Wangenheim, Nunes e Santos (2014), Andrade, Silva e Oliveira (2013) e Vieira e Castrillo 

(2017). Devido à acessibilidade e histórico de uso no ensino, Scratch se apresenta como 

ferramenta ideal para o presente projeto, que buscou fazer uso da plataforma para apresentar 

a estudantes noções de programação e as possibilidades de criação a eles disponíveis, a fim 

de melhor equipá-los para contribuir e se adaptar a uma sociedade moderna.  

Para atingir esse objetivo, trabalhou-se com os conteúdos referentes a Análise 

Combinatória, da disciplina de matemática. Tal assunto foi escolhido devido à escassez de 
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material disponível relacionado a este conteúdo na comunidade online do Scratch. Ao acessar 

o website, durante a elaboração da pesquisa, uma busca por termos pertinentes ao tópico 

revelou apenas dois projetos criados em português. Além disso, Brumano e Piermatei Filho 

(2013, p. 1) definem Análise Combinatória como ferramenta que apresenta vários usos e 

aplicações em diversos campos do conhecimento e afirmam que “suas operações exigem 

flexibilidade de pensamento, construção de conjecturas e discussão de ideias, sendo, 

portanto, essenciais para o desenvolvimento cognitivo”. 

Objetivou-se então a criação de projetos (como são chamados os programas, jogos, 

animações desenvolvidos pela comunidade) que contemplassem este conteúdo e, ao mesmo 

tempo, fizessem com que os alunos se familiarizem com uma linguagem de programação, 

aprendendo e praticando tanto conceitos relativos a computação, quanto a matemática. 

De acordo com Bezerra e Dias (2012, p. 9), “a demanda por profissionais de 

computação há anos é maior que a oferta, porém o ensino da computação na educação básica 

ainda não é uma realidade no Brasil ou no mundo”. Faz-se aparente, então, a necessidade 

de iniciativas que visem introduzir a computação na educação básica, de modo que essa 

demanda venha a ser suprida futuramente. De acordo com Araújo (2003), o objetivo da 

educação gira em torno de dois eixos: instrução e formação. O primeiro se refere à 

transmissão de conceitos historicamente acumulados pela humanidade, enquanto o segundo 

volta-se para a ética e a cidadania. Nas palavras de Araújo, a formação: 

 

Compreende o desenvolvimento de aspectos que dêem, a alunos(as), certas 

[...] condições físicas, psíquicas, cognitivas e culturais necessárias para uma 

vida pessoal digna e saudável e para poderem exercer e participar 

efetivamente da vida política e pública da sociedade, de forma crítica e 

autônoma. (ARAUJO, 2003, p. 30) 

 

Woodward e Fayed (2016) afirmam que a programação abre grande potencial para o 

pensamento criativo e que, à medida que os computadores se tornam mais dominantes na 

sociedade, aqueles que não sabem pensar dessa forma correm cada vez mais o risco de 

serem deixados para trás. Tendo consciência disso e levando em consideração a demanda 

por profissionais dessa área, alertada por Bezerra e Dias (2012), tornam-se evidentes os 

benefícios da aprendizagem dessa habilidade no que se refere à integração ou adaptação do 

estudante à sociedade moderna. 

Além disso, Woodward e Fayed (2016) observam a necessidade por uma geração de 

solucionadores de problema. Segundo os mesmos autores, familiarizar-se com uma 

linguagem de programação estimula a criatividade e capacidade de resolução de problemas. 

Júnior e Rapkiewicz (2014) ainda afirmam que: 
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Através de um programa busca-se um mecanismo de obtenção de soluções 

para um conjunto de problemas e o processo, ou seja, as várias instruções 

estruturadas logicamente que o computador executa para chegar a tais 

soluções são definidas por meio de uma linguagem de programação. 

(JÚNIOR; RAPKIEWICZ, 2014, p. 1) 

 

Reiterando o que foi citado por Resnick (2017), programar envolve identificar 

problemas, dividi-los em partes simples e aprimorar iterativamente. Sendo assim, os alunos 

se habilitam a solucionar problemas que se apresentam em situações com as quais os alunos 

têm e/ou terão contato futuramente, seja em seu cotidiano ou ambiente de trabalho. 

Prensky (2001) nota que os estudantes atuais passaram sua vida inteira fazendo uso 

e sendo cercados por computadores, videojogos, celulares, câmeras e outras ferramentas e 

brinquedos da era digital. Define tais estudantes como Nativos Digitais, enquanto, às pessoas 

que não foram criadas nesse ambiente tecnológico, dá o nome de Imigrantes Digitais. 

Woodward e Fayed (2016) comparam linguagens de programação com linguagens naturais. 

Ambos autores destacam como problema o fato de que a linguagem usada nas salas de aula 

é ultrapassada. Prensky (2001) vai além e afirma que o principal problema da educação atual 

é que os instrutores (Imigrantes Digitais), que falam uma língua ultrapassada (anterior à era 

digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma língua totalmente nova. 

Woodward e Fayed (2016) comparam a situação em sala de aula a uma situação hipotética 

em que o professor chega em sala de aula e diz aos alunos atuais que estudariam uma língua 

morta, causando uma reação negativa. Como alternativa, preveem uma reação bem mais 

positiva se os estudantes forem ditos que estudarão uma linguagem de programação simples 

de usar, provavelmente já instalada em seus laptops. 

Papert (1980) defende o aprendizado por meio de instrumentos com os quais os 

estudantes tenham familiaridade e afeição, que facilitem o acesso a ideias que podem ser 

abstratas. Esses modelos são únicos a cada indivíduo, porém, Papert (1980, p. 8) acredita 

que o computador seja capaz de cumprir essa função de um modo mais geral, afirmando: “ele 

é o Proteu das máquinas. Sua essência é sua universalidade, seu poder de simulação. Por 

poder assumir milhares de formas e servir a milhares de finalidades, pode atrair milhares de 

gostos”. 

Com base nessas ideias, o presente trabalho empenhou-se em utilizar a tecnologia 

digital como ferramenta de forma a auxiliar no entendimento e motivar os alunos no processo 

de aprendizagem matemática, ao mesmo tempo em que se introduziram noções básicas de 

programação, empregando a plataforma Scratch na criação de projetos referentes aos 

diferentes tópicos de Análise Combinatória. 
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Além disso, teve como objetivos específicos: 

a) Apresentar a plataforma Scratch e sua comunidade virtual aos alunos.  

b) Proporcionar um espaço para que os alunos conheçam e manipulem os blocos de 

comando do Scratch. 

c) Apresentar aos alunos um programa criado no Scratch que realize o cálculo de fatorial 

de qualquer número natural a fim de que o reproduzam e o usem como base para 

projetos futuros. 

d) Guiar os alunos no desenvolvimento de um programa que calcule permutação de 

elementos.  

e) Guiar os alunos no desenvolvimento de um programa que calcule arranjo de 

elementos.  

f) Guiar os alunos no desenvolvimento de um programa que calcule combinação de 

elementos.  

g) Orientar os alunos para que criem e desenvolvam projetos baseados na 

contextualização dos conhecimentos adquiridos sobre Análise Combinatória. 

h) Aplicar um questionário aos alunos antes de iniciar o desenvolvimento das atividades, 

a fim de conhecer seu nível de familiaridade com computação e programação, suas 

visões sobre as aplicações práticas de matemática e o que os motiva a estudar a 

disciplina. 

i) Aplicar um questionário aos alunos após o desenvolvimento das atividades, de modo 

a avaliar os efeitos do método utilizado no entendimento, motivação e aprendizado 

dos alunos, tanto em relação à matemática quanto à programação, e como aperfeiçoar 

a proposta. 

Para a execução deste trabalho, fez-se uso da plataforma Scratch para o 

desenvolvimento de projetos por parte dos alunos. Portanto, no segundo capítulo, julgou-se 

prudente apresentar um breve histórico de sua concepção e uso como ferramenta de ensino, 

bem como uma descrição de seu funcionamento e interface, seguido de exemplos de sua 

utilização como ferramenta ensino. No terceiro capítulo discorre-se sobre o uso de uma 

metodologia de projetos para o desenvolvimento das atividades propostas. O quarto capítulo 

é dedicado ao detalhamento do planejamento das atividades em sala de aula. Por fim, o quinto 

capítulo relata como essas aulas ocorreram e o sexto traz algumas considerações finais e 

conclusões que puderam ser tomadas ao realizar essa pesquisa. 
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2 SCRATCH 

O Scratch é um ambiente de programação que utiliza uma linguagem visual e 

comunidade virtual desenvolvida por Mitchel Resnick, do MIT Media Lab, que tem como 

intuito, conforme descrito na seção “For Parents” de tal ambiente virtual, ajudar jovens (com 

8 ou mais anos de idade) a pensar criativamente, raciocinar sistematicamente e trabalhar em 

colaboração. O MIT Media Lab é um laboratório de pesquisa interdisciplinar do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), que tem como foco, de acordo com a descrição presente 

na seção de perguntas frequentes de seu website, o estudo, invenção e uso criativo de 

tecnologias digitais para elevar a maneira com que as pessoas pensam, expressam e 

comunicam ideias e a exploração de novas fronteiras científicas. Seus grupos de pesquisa, 

listados na seção “research” do website oficial do laboratório, incluem neurobiologia, 

fabricação biologicamente inspirada, robôs envolvidos socialmente, computação emotiva, 

biônica e mídia cívica.  

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DO SCRATCH 

 

Mitchel Resnick é o diretor do grupo Lifelong Kindergarten, que desenvolve pesquisas 

e projetos no laboratório visando abordar o aprendizado como é feito no jardim de infância. 

Para isso, criou uma metodologia que se baseia no que ele chama de 4 P’s da Aprendizagem 

Criativa: Projetos, Paixão, Pares e Pensar Brincando (Projects, Passion, Peers e Play, na 

linguagem original), que descreve em seu livro “Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity 

through Projects, Passion, Peers, and Play”. O primeiro P vem da convicção do diretor de que 

a melhor forma de aprender é fazendo, criando projetos, se envolvendo ativamente no 

planejamento e realização de atividades. Para que haja a motivação necessária para o 

aprendizado, é importante que tais projetos sejam do interesse do criador, algo que desperte 

sua Paixão. Esses projetos devem ser desenvolvidos com o apoio de uma comunidade, pois 

a aprendizagem é um processo social, podendo assim haver um feedback e facilitando o 

surgimento de novas ideias que agreguem ao projeto sendo desenvolvido. Daí vem o conceito 

de Pares. Por fim, aprender e Pensar Brincando serve para encorajar a experimentação, 

investigação e tomada de riscos.  

O Scratch teve seu desenvolvimento iniciado em 2003, pelo grupo Lifelong 

Kindergarten, em parceria com a empresa de consultoria Playful Invention Company, sendo 

lançado ao público em 2007, conforme informações detalhadas em seu fórum oficial. Segundo 

Resnick (2017), seu desenvolvimento contínuo é guiado pela metodologia dos 4 P’s. 

Atualmente possui mais de 27 milhões de usuários registrados e mais de 31 milhões de 

projetos compartilhados, de acordo com estatísticas disponíveis no website. Conta com 

tradução em mais de 40 línguas e é usado em mais de 150 países. Marji (2014) afirma que 
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sua linguagem e interface acessível e lúdica permite a criação de projetos (animações, jogos, 

programas) de interesse pessoal. Esses projetos podem então ser compartilhados com a 

comunidade online. 

Sua natureza, como linguagem de programação visual, permite que os usuários 

manipulem elementos graficamente em vez de especificá-los textualmente. Também conta 

com uma interface mais lúdica do que as linguagens textuais, além de ter suporte para o 

português, não disponível em grande parte das outras linguagens. Abaixo, na Figura 1, pode 

ser vista uma comparação entre dois códigos com o mesmo objetivo, calcular a soma de dois 

número digitados pelo usuário, escritos em uma linguagem visual (Scratch) e uma linguagem 

textual (Python). 

 

Figura 1: Comparação entre dois códigos com a mesma função, um escrito em Scratch 

(esquerda) e outro escrito em Python (direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch e IDLE. 

 

Os projetos são desenvolvidos por meio da manipulação de blocos que exercem 

funções diferentes e podem ser arrastados e combinados para cumprir variados propósitos. 

Repenning (2017) afirma que o objetivo geral desse tipo de linguagem é facilitar o acesso à 

programação a principiantes, abordando desafios cognitivos que podem ser divididos em 3 

obstáculos principais: sintático (o qual trata da disposição dos componentes da linguagem de 

programação para formar programas), semântico (que consiste em ajudar usuários a 

compreender o significado e função de programas e componentes) e pragmático (sobre 

questões práticas de linguagens de programação, incluindo a compreensão de programas no 

contexto de situações específicas). 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE CRIAÇÃO DO SCRATCH 

O processo de desenvolvimento de um programa no Scratch faz uso de uma área de 

criação onde os elementos de programação são dispostos e manipulados. Além da versão 

online do serviço, há também uma versão para download, que pode ser utilizada sem acesso 

à internet. Para criar um projeto no Scratch, basta acessar o website e clicar no botão “Criar”, 
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localizado no topo da página. Porém, para salvar os projetos e compartilhá-los com a 

comunidade, é necessário criar uma conta gratuita na plataforma. Isso pode ser feito clicando 

no botão “Aderir ao Scratch”, também localizado no topo da página. Além dessas opções, a 

página inicial traz projetos que se encontram em destaque na comunidade, como mostra a 

Figura 2. 

 

Figura 2: Página inicial do Scratch. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

 

A área de criação do site está retratada na Figura 3, onde no topo encontra-se uma 

barra de menus que permite que os projetos sejam salvos, copiados, baixados para o 

computador ou carregados a partir dele. Há também opções de exibição da área de criação e 

o botão “Dicas”, que exibem tutoriais e explicações sobre os variados blocos e efeitos que 

podem ser criados com a linguagem de programação. 
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Figura 3: Área de criação da versão online do Scratch 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O Scratch executa as ações programadas por meio de atores. Cada ator tem uma área 

de scripts correspondente, onde os blocos de comando são arrastados para criar as ações 

que o ator executará. A área de atores apresenta todos os atores presentes no projeto atual, 

além da possibilidade de adicionar novos atores. Há diversos atores já disponíveis no website 

(como exemplifica a Figura 4), porém, novos atores podem ser desenhados diretamente na 

plataforma ou carregados a partir do computador ou webcam, clicando nos ícones ao lado de 

“Novo ator”. 

 

Figura 4: Biblioteca de atores do Scratch. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 

O Palco permite visualizar como o projeto que está sendo criado será exibido à 

comunidade. É onde os atores são posicionados e interagem. Consiste de uma grade com 
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480 pontos de largura e 360 pontos de altura, definidos a partir de coordenadas cartesianas, 

com o centro do palco sendo posicionado no ponto (0,0). Esses pontos são chamados de 

passos, dentro da plataforma. As coordenadas visíveis abaixo do Palco se referem à posição 

atual do cursor, enquanto as coordenadas na área de script se referem à posição do ator 

correspondente. 

O plano de fundo do projeto, imagem que forma o cenário onde se dá a ação, é branco 

por padrão, mas o Scratch conta com uma biblioteca (exibida na Figura 5) de onde podem ser 

selecionados mais planos. Assim como com os atores, também é possível desenhar novos 

planos ou carregá-los a partir do computador ou webcam. 

 

Figura 5: Biblioteca de panos de fundo do Scratch. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 

Os blocos de comando são divididos em 10 categorias e estão presentes na aba de 

scripts. Ao clicar em uma categoria, todos os comandos pertencentes a ela são dispostos para 

manuseio, conforme a Figura 6. 
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Figura 6:  

(a) Categoria Movimento e alguns de seus 

comandos.

(b) Categoria Eventos e seus comandos.

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

  

As categorias disponíveis são as seguintes: 

a) Movimento: consiste de blocos que servem para mover os atores, mudando 

ângulos e coordenadas. 

b) Aparência: os blocos presentes nessa categoria mudam o visual do ator, 

adicionam falas ou balões de pensamento a ele, mudam o cenário durante a 

execução do projeto, aumentam ou diminuem o tamanho de atores e a camada 

na qual se encontram (à frente ou atrás de outros atores). 

c) Sons: exibe blocos que giram em torno da execução de arquivos de áudio, que 

podem ser selecionados da biblioteca de sons do Scratch, gravados a partir de 

um microfone ou carregados do computador. 

d) Caneta: apresenta blocos que permitem que o cursor seja usado como uma 

caneta (para desenhar ou fazer anotações) durante a execução do projeto, além 

de controlar sua a cor, tonalidade e tamanho.  

e) Variáveis: tem como função a criação e manipulação de variáveis, com blocos 

como “mude x para y” e “adicione a x y”, onde x é a variável e y um valor fixo  

definido.  
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f) Eventos: consiste de comandos que ditam quando cada ação acontecerá, a fim 

de controlar a ordem em que os blocos são executados. 

g) Controle: blocos que determinam a repetição de comandos, tempo de espera 

entre comandos, parada de comandos e ações condicionais.  

h) Sensores: determinam como o ator irá interagir com o ambiente criado e com o 

usuário do projeto final.  

i) Operadores: consiste de operadores matemáticos, geradores de números 

aleatórios e da junção de valores com comandos “e” e “ou”.  

j) Mais Blocos: como o nome indica, permite a criação de novos blocos, 

determinados a partir da junção de blocos já existentes, bem como a adição de 

extensões, ou seja, a conexão a dispositivos físicos ou serviços da web, como 

PicoBoard1 e LEGO WeDo2. 

Na aba Fantasias, é possível pré-definir novos visuais para um ator, chamados de 

“fantasias”. Elas podem ser usadas para representar movimento ou ações de um personagem, 

conforme exemplificado na Figura 7.  

 

Figura 7: Aba Fantasias do Scratch.  

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 

                                                

1 O PicoBoard é uma placa que permite que os projetos desenvolvidos no Scratch reajam e interajam 
com eventos que ocorrem no mundo exterior, através de sensores que detectam aspectos como som 
e luz. 
2 Conjunto educativo desenvolvido pela empresa LEGO Group, que conta com materiais que dão 
suporte à programação e construção de projetos, como um motor e sensores de movimento e 
inclinação. 
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Os atores podem ser programados para mudar de fantasias utilizando os blocos da 

categoria Aparência. Quando alternadas, as fantasias Passo 1 (destaque a da Figura 7) e 

Passo 2 (destaque b) dão a impressão de que o ator está caminhando ou correndo. Os atores 

disponíveis na biblioteca do Scratch já possuem fantasias incorporadas, mas o criador do 

projeto pode alterá-las, duplicá-las, excluí-las ou criar novas fantasias. O processo de criação 

das fantasias segue o mesmo padrão do que acontece com os atores e planos de fundo. 

Na aba Sons (Figura 8) estão os arquivos de áudio associados a cada ator. Assim 

como a fantasia, cada ator disponível na biblioteca possui sons pré-definidos, que podem ser 

reproduzidos, editados, duplicados ou excluídos. Novos sons podem ser adicionados, 

gravados diretamente do microfone ou carregados do computador. 

 

Figura 8: Aba Sons. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 

O botão “bandeira verde”, encontrado acima do palco, dá início à execução do projeto. 

O botão “parar”, encontrado na mesma área, interrompe a execução de todos os comandos. 

 

Figura 9: Botão “bandeira verde” e botão “parar”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch 

 

Ao clicar no botão “Dicas”, na barra de menus, é aberta uma janela com três abas. A 

aba Passo a passo (Figura 10) apresenta tutoriais que guiam o usuário pela criação de 

projetos desenvolvidos com o intuito de ensinar os conceitos de utilização do Scratch. 
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Figura 10: Aba Passo a passo do Scratch. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

A aba Como Fazer (Figura 11) descreve funções específicas que podem ser usadas 

em um projeto, separadas em categorias, de acordo com o tipo de projeto desejado. 
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Figura 11: Aba Como Fazer. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Finalmente, a aba Blocos oferece uma lista de todos os blocos existentes na linguagem 

de programação, devidamente categorizados. Ao clicar em um dos blocos listados, são 

exibidas explicações detalhadas sobre seu funcionamento e utilização. Tais informações 

também podem ser acessadas ao clicar com o botão direito do mouse no bloco desejado, 

clicando em “?” em seguida. 
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Figura 12: 

a)  Lista dos blocos disponíveis, 

separados por categoria. 

b)Explicações acerca do bloco “mova _ 

passos”.

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

 

Por fim, as ferramentas da comunidade dão a opção de compartilhar o projeto com a 

comunidade virtual e de visualizar a página do projeto, como é apresentada para os usuários. 

As linhas de orientação da comunidade, disponíveis no website, incentivam a construção de 

um ambiente amigável e respeitoso para pessoas de todas as idades, raças, etnias, religiões, 

orientações sexuais e identidades de gênero.  

 

2.3 O SCRATCH NO ENSINO  

O Scratch é usado como ferramenta de ensino desde sua criação. Resnick (2017) 

relata a utilização do software como auxiliar na educação por meio de sua inserção nos 

Computer Clubhouses, centros tecnológicos criados em 1993, em bairros de baixa renda dos 

Estados Unidos. Resnick (2017, p. 61) descreve um Computer Clubhouse como “um espaço 

de aprendizagem onde os jovens têm acesso não só às mais recentes tecnologias digitais, 



24 
 

mas também a pessoas que podem inspirar e apoiá-los à medida que desenvolvem projetos 

criativos”. 

Dando suporte à prática, o ScratchEd é uma comunidade online desenvolvida e 

suportada pela Harvard Graduate School of Education, onde educadores podem compartilhar 

histórias, trocar recursos, expor questões e encontrar pessoas. Há ainda encontros de 

educadores promovidos pela plataforma, apesar esses terem um alcance mais limitado. 

No Brasil, o trabalho de Scaico (2012), no Ensino Médio, pode ser citado como 

exemplo de implementação do Scratch na Educação Básica. O mesmo foi desenvolvido com 

alunos de 2º e 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública no interior da Paraíba, que não 

possuíam nenhum tipo de experiência com computação. Scaico (2012) utilizou o software 

para introduzir aos estudantes as principais estruturas de uma linguagem de programação e 

praticar técnicas utilizadas na programação, como o uso da abstração, depuração de erros, 

testes e melhoria de algoritmos simples. Utilizou-se de princípios de uma abordagem de 

ensino de programação baseados no conceito de design, com ênfase na criação, concepção, 

colaboração e reflexão, similar aos conceitos usados no grupo Lifelong Kindergarten. O curso 

teve carga horária de 20 horas e cada aula teórica foi seguida de duas aulas práticas, nas 

quais os alunos puderam praticar os comandos do Scratch, desenvolver habilidades 

relacionadas à descoberta de erros nos códigos, trabalho colaborativo e expressão por meio 

da construção de animações que representassem aquilo que estava à sua volta.  

A avaliação se deu a partir de exercícios de fixação e de uma competição, intitulada 

Olímpiada Interna de Programação com Scratch (OIPS). Scaico (2012) define o objetivo da 

olímpiada como “despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante para a sua vida 

prática e sua formação básica, no caso, a Computação, além de registrar os resultados de 

aprendizagem dos alunos e as suas principais dificuldades.” Os alunos competiram 

individualmente em uma única modalidade, realizando uma prova consistindo de quatro itens, 

com diferentes níveis de dificuldade, desde desafios simples de lógica a questões mais 

complexas que requeriam raciocínio, conhecimentos técnicos e criatividade. Os resultados da 

olimpíada foram positivos, com cerca de 90% dos competidores conseguindo concluir 

completamente quatros dos cinco desafios propostos. Scaico (2012) concluiu que “pôde-se 

tratar de forma superficial, mas bastante eficiente, os meandros que existem no 

desenvolvimento de um produto de software” e que os alunos foram capazes de entender as 

variáveis envolvidas na construção de algoritmos e os modelos de trabalho, em que os 

programadores muitas vezes precisam trabalhar com códigos desenvolvidos por outras 

pessoas, podendo apresentar erros que precisam ser corrigidos. Além disso, a experiência 

também permitiu aos alunos ponderar a opção de seguir carreira como programador, fazendo 

uso de conhecimento que não lhes era acessível até então. 
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Pode-se citar também o trabalho de von Wangenheim, Nunes e Santos (2014), 

realizado no primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Autonomia, em Florianópolis, 

Santa Catarina, no segundo semestre de 2013. Tal trabalho teve como objetivo ensinar 

conceitos básicos de computação e despertar o interesse dos alunos por essa área. von 

Wangenheim, Nunes e Santos (2014) consideraram que os alunos já possuíam conhecimento 

e habilidades no uso de computadores, devido a aulas de informática oferecidas na escola e 

à tendência das crianças de fazer uso de jogos digitais ou ferramentas de desenho em 

dispositivos eletrônicos em casa. Focaram na aprendizagem ativa, criatividade e 

interdisciplinaridade, nesse caso, conectando Informática, Literatura e Artes. A atividade 

desenvolvida consistia na criação de uma versão interativa da história Chapeuzinho 

Vermelho, projeto semestral da turma. O tema foi abordado com os alunos anteriormente à 

atividade, disponibilizando-se a eles um espaço para a leitura e discussão da história nas 

aulas de Língua Portuguesa, e nas aulas de Artes, na qual desenharam os personagens. 

Inicialmente, foram introduzidos os conceitos de programação e o ambiente Scratch 

aos estudantes. Para a realização da atividade, esses desenhos foram escaneados e 

utilizados como os atores dos projetos desenvolvidos. Em seguida, os estudantes foram 

guiados a criar os cenários da história, fazendo uso da ferramenta de desenho da plataforma. 

Posteriormente, programaram a personagem Chapeuzinho para que andasse pelos cenários, 

de acordo com as setas do teclado, e para que conversasse com o Lobo Mau no quarto da 

Vovozinha. Por fim, desenvolveram um jogo em que a Chapeuzinho precisava escapar do 

Lobo Mau. Ao término da atividade, foi possibilitada a elaboração de roteiros conforme o 

interesse dos alunos. von Wangenheim, Nunes e Santos (2014) observaram que todos os 

alunos conseguiram criar uma história interativa com facilidade. Sobre o ambiente Scratch, 

afirmam: 

 

O ambiente SCRATCH se demonstrou muito adequado e motivador para o 

ensino de programação para esta faixa etária. Em termos de programação, 

basicamente todos os alunos conseguiram utilizar comandos/recursos 

básicos (movimento, evento, desenho). Uma parte da turma também aplicou 

comandos mais avançados como sensores e controles (aplicando conceitos 

de condicionais e repetições). O ambiente SCRATCH destacou-se por sua 

intuitividade, diversidade de recursos (personagens e cenários) disponíveis, 

estimulando a criatividade e por sua facilidade no uso, convidando as 

crianças à exploração livre do ambiente e o seu uso sem medo de errar. A 

forma de programar e imediatamente poder executar e testar o programa 

criado suporta diretamente uma abordagem de aprendizagem ativa.  (VON 

WANGENHEIM; NUNES; SANTOS, 2014, p. 123) 
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Como desvantagem, citou a necessidade de gerenciamento de contas dos alunos e 

problemas de desempenho, que podem ser contornados com a utilização da ferramenta de 

criação off-line. Ainda, relata que vários alunos ficaram motivados e começaram a utilizar o 

Scratch fora da sala de aula, em casa ou em eventos educacionais. 

No ensino da Matemática, Anjos e Andrade Neto (2017) utilizaram o software como 

ferramenta auxiliar na investigação da concepção de ângulo em alunos de 8º e 9º ano do 

Ensino Fundamental ao estudarem cinemática. Os estudantes participaram de aulas 

referentes ao Scratch no contraturno de suas aulas. Inicialmente, os alunos construíram 

pequenas simulações e jogos de forma não guiada. Ao serem explicados os conceitos de 

cinemática, foi solicitado que realizassem aplicações no ambiente de criação a partir do que 

aprenderam nas aulas teóricas. Assim, desenvolveram programas que demonstravam 

lançamentos e pequenos jogos. Durante essas construções, foi aplicado um guia para que os 

alunos conseguissem desenvolver um programa que simulasse movimentos e suas 

respectivas equações. O conceito de ângulo foi introduzido ao iniciarem as aplicações de 

cinemática no programa, por meio da criação de uma variável (a qual chamaram de 

ÂNGULO), que poderia ser modificada durante a simulação de movimento. Aliada a isso, 

foram criadas atividades lúdicas sem o uso do Scratch, que consistiam de arremessos de 

peças Lego e bolas. Com estas duas aplicações, poderiam associar o programa às 

brincadeiras. 

Anjos e Andrade Neto (2017) utilizaram esse experimento para observar as 

concepções de ângulos dos alunos, percebendo uma diferença de perspectiva entre alunos 

que trabalharam apenas com atividades lúdicas, apenas com o Scratch ou com ambos. Anjos 

e Andrade Neto (2017, p. 12) concluíram que “o uso de ferramentas hiperculturais dá suporte 

aos conceitos trabalhados em sala de aula, tanto à mediação social, como psicofísica, 

proporcionando uma melhor visualização dos fenômenos que ocorrem no experimento”, 

sendo o Scratch uma dessas ferramentas que dá suporte à representação de conceitos 

trabalhados em sala de aula. 

Ainda no ensino de Matemática, Andrade, Silva e Oliveira (2013) propuseram, em uma 

turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Garanhuns 

– PE, a elaboração de jogos virtuais como facilitador do aprendizado. Para tal, foi realizado 

um minicurso com 15 alunos, dividido em quatro etapas. Inicialmente, foi apresentado o 

ambiente de trabalho do Scratch, suas funcionalidades e projetos compartilhados no ambiente 

virtual. Em seguida, foram trabalhadas as primeiras noções de algoritmo, usando os blocos 

de comando existentes no software. A partir daí, os alunos passaram a criar projetos para 

treinar o uso da linguagem de programação, com foco no desenho de figuras geométricas a 

partir de algoritmos. A última etapa consistia no desenvolvimento de jogos que envolvessem 

conteúdos matemáticos, com os alunos sendo guiados por um tutor. A proposta dos jogos foi 
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que produzissem desafios para seus colegas, utilizando charadas matemáticas ou conteúdos 

específicos. 

Andrade, Silva e Oliveira (2013) notaram que houve um pouco de resistência dos 

alunos no início das aulas, que acreditavam que a produção de jogos se resumia ao 

desenvolvimento de grandes videojogos comerciais, como os que estavam acostumados a 

jogar. Porém, quando os primeiros projetos começaram a ser desenvolvidos, houve 

entusiasmo por parte dos estudantes, que rapidamente dominaram a ferramenta. Também 

notaram o interesse pela criação de jogos mais complexos, tanto no que se refere a 

programação, quanto a conteúdos matemáticos. Andrade, Silva e Oliveira concluíram, então, 

que: 

 

O fato deles produzirem seus próprios games torna o tanto o aprendizado de 

matemática mais divertido como também abre a possibilidade de futuramente 

os alunos estudarem linguagens de programação mais robustas e 

desenvolverem games independentes e com novas temáticas. 

(ANDRADE; SILVA; OLIVEIRA, 2013) 

 

A aprendizagem matemática por meio da criação de jogos e animações também é 

defendida por outros autores, como Sápiras, Vecchia e Geller (2017) e Mafra et al. (2017). 

Zoppo et al. (2017), no entanto, defendem o Scratch como ferramenta para a criação de 

materiais didáticos digitais por parte dos professores, justificando a escolha do software pela 

viabilidade de acesso aos professores, que não necessitam de conhecimentos prévios sobre 

programação. 
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3 APRENDIZAGEM POR MEIO DE PROJETOS 

Para a realização desta pesquisa, fez-se uso da Pedagogia de Projetos, postura 

pedagógica na qual o aluno aprende ao produzir, em que o papel do professor é de mediador 

do conhecimento, em vez de transmissor (PRADO, 2005).  

Os projetos de trabalho vêm sendo adotados nas escolas como forma de inovação 

pedagógica e renovação do currículo, com uma de suas tentativas de implementação, de 

acordo com Saraiva (2004), datando do final do século XIX e início do século XX, nos Estados 

Unidos, promovida por John Dewey e Kilpatrick. Saraiva (2004) apresenta como característica 

dessa e de outras propostas similares: 

 

[...] a crítica à escola tradicional, desvinculada da realidade dos alunos, 

fragmentada em disciplinas, descontextualizada da sua razão social, 

vinculada as raízes cartesianas. Ou seja, sugeriam alternativas baseadas na 

integração de conhecimentos, na importância de levar em conta o mundo fora 

da escola e a realidade dos alunos, na capacidade de resolver problemas da 

vida cotidiana. (SARAIVA, 2004, p. 171) 

 

Porém, Saraiva (2004) nota que essas propostas falharam em mudar a escola. Cita 

como razão o fato de terem se tornado receitas metodológicas, que acabaram se cristalizando 

e dando a ilusão de mudança, sem oportunizar o processo de ação-reflexão-ação da escola. 

Critica o fato de o “como” trabalhar com projetos ter mais foco que o “porquê”, apresentando 

dois enfoques sobre o tema: 

 

 projetos de trabalho como alternativa para favorecer a globalização 

do conhecimento, a aprendizagem para a compreensão e o aprender 

a aprender; 

 projetos de trabalho como uma das formas de organização do tempo 

didático. (SARAIVA, 2004, p. 173) 

 

Julgou-se tal metodologia de ensino apropriada, pois baseia-se “em uma filosofia da 

experiência que não separe a teoria da prática” (BOUTINET, 2002, p.197), a fim de dar 

significado ao aprendizado matemático em sala de aula. Os Projetos de Trabalho buscam 

também articular “pesquisa e trabalho coletivo, em prol da autonomia e trabalho do aluno” 

(FACINTER, 2011, p. 2462), fatores importantes tanto em sala de aula quanto na vida em 

sociedade. Essa metodologia “tem como um de seus principais objetivos fazer com que o 

aluno se torne ator no processo de ensino e aprendizagem” (Malheiros, 2008, p. 58). 
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Ao abordar o trabalho com projetos na construção do conhecimento escolar, 

valoriza-se uma prática pedagógica que estimula a iniciativa dos alunos 

através da pesquisa, desenvolve o respeito às diferenças pela necessidade 

do trabalho em equipe, incentiva o saber ouvir e expressar-se, o falar em 

público e o pensamento crítico autônomo. Esta autonomia, que vai sendo 

conquistada através da pesquisa, com toda a diversidade de caminhos 

percorridos e as competências que os alunos vão desenvolvendo através de 

tal prática, visa a promover sua autonomia intelectual. (OLIVEIRA; MOURA, 

2005, p. 48). 

 

Para a realização desse trabalho, procurou-se aliar essa pedagogia à Modelagem 

Matemática, que Bassanezi (2004, p. 24) define como a “arte de transformar situações da 

realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem 

usual”. Bassanezi (2009, p. 20) também afirma que “um modelo matemático é um conjunto de 

símbolos e relações matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado”. 

Segundo Costa (2009), o homem utiliza conhecimentos matemáticos para resolver os 

problemas presentes em sua vida desde tempos remotos, buscando novos objetos e/ou 

relações matemáticas a medida quando esses conhecimentos se mostram insuficientes. Entre 

esses, cita a roda, o modelo criado por Erastótenes para calcular a circunferência da Terra e 

os modelos criados por Galileu Galilei para a queda de corpos e para o movimento parabólico 

de projéteis. Costa (2009, p. 115) ainda alega que, “apesar das evidências de que a 

Matemática foi e ainda é desenvolvida a partir das necessidades humanas”, no processo 

educativo permanece uma postura formal que a isola de situações reais, sem se importar com 

questões como “para que serve isso”. 

Brumano e Piermatei Filho (2013, p. 1) afirmam que “a Análise Combinatória é uma 

ferramenta essencial, utilizada em diversas áreas do conhecimento científico, e possui um 

vasto campo de aplicações”. Portanto, faz sentido utilizá-la para resolver problemas reais, 

ajudando a dar sentido aos conteúdos estudados em sala de aula. 

Groenwald, Silva e Mora (2004) citam tanto o trabalho com projetos quanto a 

Modelagem Matemática como algumas das tendências mais expressivas da Educação 

Matemática no Brasil, defendendo aplicação indistinta e relacionando-as através de pontos 

comuns, como: 

 

 um ensino comprometido com as transformações sociais e a 

construção da cidadania; 

 desenvolvimento contando com a participação ativa do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem em um contexto de trabalho em 

grupo e não individual; 
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 a busca de uma Matemática significativa para o aluno, vinculando-a 

a realidade; 

 utilização de recursos específicos e um ambiente que propicie o 

desenvolvimento de sequências metodológicas que levem o aluno a 

construir seu próprio conhecimento. (GROENWALD, SILVA; MORA, 

2004, p. 39) 

 

Ainda, Groenwald, Silva e Mora (2004, p. 38) citam, como novas concepções no campo 

do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, “a Educação Matemática orientada 

pela resolução de problemas” e “a Educação Matemática com recurso da informática”, ambas 

contempladas ao se trabalhar com programação. 

Portes (2005) identifica quatro fases distintas na realização de um projeto de 

aprendizagem: intenção, preparação, execução e apreciação. Durante a fase de intenção, é 

escolhido o tema. Neste projeto, foi limitado aos conceitos referentes ao conteúdo de Análise 

Combinatória, conceitos esses que foram escolhidos pelos alunos de modo que pudessem 

trabalhar com assuntos de seu interesse. Na segunda fase, os alunos se organizam em 

grupos e coletam o material bibliográfico necessário para a execução do projeto. No caso do 

trabalho aqui realizado, consistiu de livros ou websites que apresentassem exercícios 

contextualizados sobre o conteúdo abordado, bem como qualquer material que ajudasse os 

alunos a compreender melhor a linguagem de programação utilizada (como os tutoriais 

disponíveis na própria plataforma Scratch). Na fase de execução, são desenvolvidos os 

projetos, com participação ativa do estudante e papel mediador do professor. A apreciação se 

dá na avaliação dos trabalhos em relação aos objetivos finais: 

 

 As informações novas. 

 As questões esclarecidas. 

 As conclusões construídas e o crescimento evidenciado pelos alunos 

durante a realização do projeto. (PORTES, 2005, p. 4) 

 

A partir dessa proposta, espera-se que os estudantes apresentem um certo nível de 

autonomia e que possam utilizar a programação como meio de se expressar e manifestar 

conceitos matemáticos de acordo com suas preferências.  
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4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desse projeto, adotou-se o método da pesquisa qualitativa, 

devido à necessidade de avaliar as informações dentro do contexto escola, levando em 

consideração o ponto de vista dos alunos quanto ao seu processo de aprendizagem. 

 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no 

contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando 

“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de 

dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno. (GODOY, 1995, p. 21) 

 

A coleta de dados foi feita por meio de observações em sala de aula quanto ao 

comportamento dos alunos em relação às atividades propostas, julgando sua participação, 

interesse e desempenho, bem como quaisquer ponderações propostas por eles, aliados a 

questionários abertos aplicados anteriormente (Apêndice H) e posteriormente (Apêndice I) às 

atividades, contando com informações e opiniões consentidas pelos estudantes. Buscou-se 

com esses dados determinar se utilizar a linguagem de programação Scratch aliada ao estudo 

de Análise Combinatória facilitou o entendimento dos conteúdos e/ou contribuiu para a 

motivação dos alunos. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A aplicação do projeto se deu em uma turma de 2º ano do Ensino Médio do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Caxias do Sul.  

O tempo utilizado para a aplicação foi de 21 períodos de 50 minutos cada, divididos 

em oito semanas. Inicialmente, foram trabalhados, em sala de aula, os conceitos de Contagem 

e Fatorial. Após, foi introduzido o Scratch e seu propósito no projeto e os alunos foram 

encaminhados até o laboratório de informática, onde se dividiram em grupos (três trios e cinco 

duplas), aqui numerados de 1 a 8, por questão de clareza e organização (1 a 3 sendo trios e, 

4 a 8, duplas). Foi feita uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento da linguagem 

de programação e os estudantes construíram dois exemplos de programa, para se 

familiarizarem com ela. Em seguida, foi desenvolvido com eles um programa que calcula o 

fatorial de qualquer número natural (de 0 a 170), conforme Figura 13. Todos esses 

procedimentos encontram-se descritos no Apêndice A.  
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Figura 13: Script do programa para cálculo de fatorial. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Na semana seguinte, conforme Apêndice B, foi ensinado o conteúdo de Permutação 

e delegada aos alunos a tarefa de criar um programa que calculasse o número de 

permutações de um número qualquer de elementos, sendo eles não repetidos ou com 

repetição de até 5 elementos, dando ao usuário a opção de decidir qual opção gostaria de 

utilizar. Tal programa deveria ser apresentado ao pesquisador dentro de uma semana. 

O mesmo processo se repetiu para as semanas seguintes, com os conteúdos de 

Arranjo Simples e Combinação Simples, assim como descrito nos Apêndices C e D, 

respectivamente. Ao final de cada aula, os alunos tiveram a tarefa de criar um programa 

relacionado ao conteúdo. Os programas deveriam calcular o número de arranjos ou 

combinações (dependendo do conteúdo abordado na semana) possíveis de um número n de 

elementos, tomados p a p. Durante o período em que foi realizado o projeto, os estudantes 

poderiam obter ajuda do pesquisador presencialmente em alguns dias da semana, bem como 

por e-mail, a qualquer momento. 

O trabalho final dos alunos foi desenvolver um jogo (em que o usuário assume o papel 

de jogador), animação (em que não há interação com o usuário) ou história interativa (em que 

o avanço da história depende do usuário) a partir de uma questão contextualizada sobre o 
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conteúdo (poderia ser uma questão original ou retirada de alguma fonte, como um livro 

didático). 

Como exemplo, foi disponibilizada aos alunos uma história interativa produzida pelo 

pesquisador, intitulada “Ben e Jessica vão ao parque”3, que envolvia duas pessoas indo ao 

parque para fazer um piquenique, com uma delas questionando de quantas formas diferentes 

poderiam sentar-se ao redor de uma mesa com 3 lugares, como mostra a Figura 14. 

 

 

Figura 14: Imagem da pergunta inicial do programa produzido pelo pesquisador no Scratch. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

A partir daí, é solicitado que o usuário responda a indagação da personagem. Os atores 

então conferem a resposta. Se estiver incorreta, pode-se respondê-la novamente. Se estiver 

correta, os personagens simulam todas as 6 maneiras diferentes de que podem sentar nos 

bancos ao mesmo tempo, demonstrado na Figura 15. O projeto faz uso de sons, imagens e 

funções como esperar o mouse ou a tecla de espaço serem clicados para avançar o diálogo, 

com o intuito de que os alunos se inspirem e se motivem a personalizar seu próprio trabalho. 

Os detalhes do código envolvido podem ser encontrados no Apêndice F. 

 

  

                                                

3 Que pode ser visualizada em: https://scratch.mit.edu/projects/253368486. 
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Figura 15: Imagem do programa desenvolvido pelo pesquisador, simulando as diferentes 

posições dos personagens. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Após uma semana, cinco grupos apresentaram seu trabalho, com os três grupos 

restantes apresentando na semana seguinte. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esse capítulo é dividido em duas seções. Na seção “Descrição das Atividades”, 

descreve-se como ocorreram as aulas ministradas como parte desta pesquisa, com 

observações quanto ao comportamento e reação dos alunos em relação às atividades 

realizadas e conteúdos abordados. Em seguida, na seção “Análise dos Programas”, analisa-

se também os programas e projetos criados por eles durantes essas aulas, bem como seus 

processos de desenvolvimento. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

As aulas aqui descritas foram baseadas nos planos disponíveis nos apêndices A, B, 

C, D e E, portanto a leitura do plano correspondente é sugerida antes da leitura da descrição 

aqui contida. 

Na Tabela 1 encontram-se as atividades planejadas para cada semana, com seu 

Apêndice correspondente. 

 

Tabela 1: Planejamento semanal das atividades. 

Semana Plano de Aula Apêndice 

1 

Introdução à Análise Combinatória: 

a) Contagem – definição e exercícios; 

b) Fatorial – definição e exercícios. 

Introdução ao Scratch: 

a) Apresentação de projetos realizados por usuários da 

plataforma; 

b) Explicação sobre a área de criação do Scratch; 

c) Desenvolvimento de dois programas como exemplos. 

d) Desenvolvimento de um programa que calcule o fatorial de 

qualquer número natural (entre 0 e 170) digitado. 

A 

2 

Análise Combinatória: 

a) Permutação Simples – definição e exercícios. 

b) Permutação com Elementos Repetidos 

Scratch: 

a) Desenvolvimento de um programa que calcule número de 

permutações possíveis entre uma determinada quantidade de 

elementos. 

B 

3 
Análise Combinatória: 

a) Arranjo Simples 
C 
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Scratch: 

a) Desenvolvimento de um programa que calcule o número de 

arranjos simples de uma determinada quantidade de 

elementos, tomados p a p. 

4 

Análise Combinatória: 

a) Resolução de exercícios envolvendo os conteúdos 

anteriores. 

Scratch: 

a) Continuidade aos trabalhos anteriores e atendimento aos 

alunos. 

C 

5 

Análise Combinatória: 

a) Combinação Simples – definição e exercícios. 

Scratch: 

a) Desenvolvimento de um programa que calcule o número de 

combinações simples de uma determinada quantidade de 

elementos, tomados p a p. 

D 

6 

Análise Combinatória: 

a) Resoluções de exercícios envolvendo o conteúdo de 

Combinação Simples. 

Scratch: 

a) Desenvolvimento dos trabalhos finais. 

D 

7 

Análise Combinatória: 

a) Revisão de Conteúdos 

Apresentação dos trabalhos finais 

E 

8 Apresentação dos trabalhos finais - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.1.1 AULA 1: INTRODUÇÃO À ANÁLISE COMBINATÓRIA E SCRATCH 

A primeira aula relacionada ao conteúdo de Análise Combinatória foi iniciada com 

exemplos de contagem, seguidos da definição do princípio multiplicativo. Os alunos relataram 

que já haviam estudado esse assunto em anos anteriores e, portanto, não tiveram muitas 

dúvidas em relação a ele. Um dos alunos apresentou dificuldade inicial para interpretar a 

árvore de possibilidades, indagando o porquê de o pesquisador aparentemente apenas contar 

os últimos itens de cada ramo para determinar o número total de possibilidades que ela 

apresentava. 

Em seguida, foi introduzida a definição de fatorial, novidade para os alunos, que 

tiveram dificuldade de entender pela definição. Esta dificuldade se apresentou, pois, pela 

definição de número fatorial foi necessário trabalhar com variáveis, conforme pode ser visto 

no plano de aula. Porém, conseguir trabalhar com variáveis nessa fase é importante, pois 

facilita o entendimento de noções básicas de programação. Posteriormente, colocando a 

fórmula em prática, substituindo as abstrações por números inteiros, a maioria da turma foi 

capaz de compreender o conceito. Ao praticar simplificação de fatoriais, a situação se repetiu 

e a turma só conseguiu entender após trabalhar com números definidos em vez de 

generalizações. Apesar dessa dificuldade inicial, os alunos demonstraram facilidade ao 

resolver os exemplos que envolviam simplificação e escrita de expressões em termos de um 

fatorial definido, mesmo sem total domínio do conceito. Alguns alunos entenderam o conceito 

de fatorial apenas ao final do último exercício. 

Após a explicação sobre fatorial, iniciou-se a introdução do Scratch, com uma breve 

explicação sobre seu propósito, seguida de um tour pelo site, sendo mostradas a página 

inicial, a área de criação e alguns projetos expostos na comunidade. Um dos projetos 

apresentados foi a animação “bored”4, do usuário Doctor_What_5, com tema Star Wars. A 

animação dura pouco menos de um minuto e pela maior parte dessa duração apresenta como 

atores alguns personagens da franquia, desenhados pelo desenvolvedor, sobrepostos a uma 

imagem do interior de uma nave, como pano de fundo, conforme exibido na Figura 16. 

Enquanto "The Imperial March (Darth Vader's Theme)” é tocado ao fundo, os personagens 

aparecem na tela com instrumentos musicais, dando a impressão de estarem tocando a 

música de fundo. 

 

  

                                                

4 Que pode ser visualizada em: https://scratch.mit.edu/projects/205582375. 
5 Cujo perfil de usuário na plataforma está disponível em: https://scratch.mit.edu/users/Doctor_What_. 
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Figura 16: Excerto da animação “bored”, apresentada aos alunos como exemplo das 

possibilidades de criação do Scratch.  

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/ 

 

Cada personagem recebe foco individual por alguns momentos, dando a impressão 

de ter recebido uma espécie de zoom do programa, como pode ser visto na Figura 17. 

 

Figura 17: Parte da animação que mostra o foco individual em um dos personagens. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/ 

 

Também foi observado pelos alunos o seu interior, ou seja, seu código formador, a fim 

de melhor exemplificar os conceitos apresentados na área de criação. Como pode ser 

observado na Figura 18, o programa faz uso de cinco atores e um pano de fundo, cada um 

com scripts associados a eles. 
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Figura 18: Parte do código fonte da animação apresentada aos alunos. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/#editor 

 

Os alunos demonstraram interesse e foram capazes de entender os processos mais 

simples utilizados no projeto. Para dar a impressão de movimento, os personagens alternam 

fantasias constantemente durante a animação. A Figura 19 apresenta um exemplo disso. As 

fantasias do personagem têm apenas diferenças no seu ângulo de inclinação, fazendo com 

que ele se balance para frente e para trás quando alternadas. 

 

Figura 19: Fantasias utilizadas para criar o movimento de um dos personagens da 

animação. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/editor 

 

Já o efeito de zoom foi criado aumentando o tamanho do personagem em foco, 

escondendo os outros personagens (utilizando o bloco “esconda”) e alternando o pano de 

fundo para uma imagem ampliada de parte do cenário, como visto nas Figuras 20 e 21. 
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Figura 20: Scripts utilizados para programar as mudanças de pano de fundo, a fim de 

dar a impressão de zoom nos personagens.

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/editor 

 

Figura 21: Alguns dos panos de fundo utilizados na animação. 

 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/205582375/editor 

 

Durante essa exposição, já foi possível ouvir os alunos planejando o que fariam em 

seus projetos, grande parte tendo vontade de construir algo relacionado ao jogo de 



41 
 

computador League of Legends6. Também foi exposta uma recriação do jogo Geometry Dash, 

originalmente desenvolvido pelo russo Robert Topala7, em que o jogador deve desviar de 

obstáculos que podem eliminar seu personagem. O projeto é intitulado “Geometry Dash v1.5”8 

e foi realizado pelo usuário griffpatch9, que foi capaz de emular com extrema eficácia o 

trabalho de Topala. Os alunos já conheciam o jogo e um deles chegou a indagar se o projeto 

era, de fato, o jogo original. Os estudantes demonstraram bastante interesse durante a 

apresentação e foram capazes de reconhecer o avanço em complexidade do código (exibido 

parcialmente na Figura 22) ao visualizar seu interior. 

 

Figura 22: Parte do código fonte do projeto Geometry Dash v1.5. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch 

 

Este programa conta com 16 atores e 153 scripts, com vários blocos personalizados 

criados pelo desenvolvedor. 

Após um intervalo, os alunos foram direcionados ao laboratório de informática, onde, 

em grupos, criaram suas contas na plataforma. Após isso, foram detalhados, pelo 

pesquisador, os componentes da área de criação, conforme Apêndice A. Parte da turma, em 

especial aqueles sem conhecimento prévio relacionado a programação, se mostrou atenta à 

explicação. Três alunos, porém, decidiram sentar ao fundo da sala e não tiveram participação 

na aula, se distraindo com outras atividades na internet. Outros preferiram experimentar 

diretamente com o programa do que aprender por meio das explicações. Em algumas duplas, 

                                                

6 Disponível no endereço https://play.br.leagueoflegends.com/pt_BR. 
7 Cujo trabalho pode ser observado em http://www.robtopgames.com. 
8 Disponível no endereço https://scratch.mit.edu/projects/105500895. 
9 Cuja página de usuário pode ser encontrada em https://scratch.mit.edu/users/griffpatch. 
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um dos membros explorava o software enquanto o outro observava. Devido a limitações 

quanto ao tempo, não foi possível construir os exemplos planejados nesse dia. Porém, ao final 

da aula, o Grupo 2 já foi capaz de construir, independentemente, uma pequena animação em 

que o mascote do Scratch andava alguns passos, alternando cor e fantasia e falando “fa” a 

cada passo, expressando a frase “fala, galera” no passo final, ato que exige exploração tanto 

das categorias de comando, quanto das bibliotecas de fantasia e som. O código pode ser 

visualizado na Figura 23. 

Figura 23: Código produzido pelo Grupo 2 durante o primeiro contato com o Scratch. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O Grupo gravou um dos integrantes dizendo a expressão “fala galera” e salvou o som 

com o nome “meow”. O código desenvolvido faz com que o ator repita uma sequência de 

comandos dez vezes, mudando de fantasia a cada segundo e de cor a cada dois segundos. 

O som “meow” também é tocado repetidamente, fazendo com que só o primeiro segundo seja 

ouvido, até o último passo, em que o som é reproduzido até o final. 

 

5.1.2 AULA 2: PERMUTAÇÃO E EXEMPLOS DE PROGRAMAÇÃO 

No início da aula foram recolhidos os questionários que haviam sido entregues aos 

alunos previamente. Alguns deles não haviam preenchido em casa e tiveram que fazê-lo 

durante a aula. Devido a isso, durante grande parte do primeiro período, a maioria dos alunos 

aproveitou o tempo livre para explorar o Scratch, desenvolver projetos e tirar dúvidas 

referentes ao movimento dos atores, blocos de controle e sensores. 

Após o preenchimento dos questionários, foi iniciada a construção do primeiro exemplo 

(um programa que lê dois números e calcula sua soma), à qual os alunos se mostraram 

interessados, com exceção do Grupo 1, que preferiu continuar trabalhando em seus projetos. 

Todos os outros grupos conseguiram reproduzir e entender o processo, tirando dúvidas e 
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personalizando seus projetos, com diferentes atores, decorações e perguntas presentes no 

código. 

Em seguida, os estudantes foram encaminhados até a sala de aula, onde foram 

ensinados sobre Permutação, captando com facilidade os conceitos e sendo capazes de 

deduzir a fórmula para o cálculo do número de permutações com repetição com a orientação 

do pesquisador. Em seguida, resolveram os exemplos desse conteúdo (descritos no Apêndice 

B) sem precisar de ajuda. 

Subsequentemente, os alunos se direcionaram ao laboratório de informática, onde foi 

construído o segundo exemplo (um programa que lê três números (representando notas 

escolares), calcula a média aritmética deles e exibe “Aprovado” ou “Reprovado” na tela 

dependendo do resultado), com a ajuda dos estudantes. Com a supervisão do pesquisador, 

foram capazes de desenvolver o código até o ponto em que precisariam usar blocos 

condicionais (“se _ então senão”), no qual tiveram que ser instruídos. Com a explicação e 

utilização do primeiro bloco condicional, conseguiram deduzir o resto do código. Ao fazer uso 

do bloco “sempre”, com o intuito de poder utilizar o programa mais de uma vez sem precisar 

reiniciá-lo, os alunos rapidamente apontaram um problema no código (a necessidade de 

adicionar um bloco que controlasse quando o script seria reiniciado, no caso, “espere até tecla 

espaço pressionada”), depois de executarem o programa para testar sua funcionalidade. 

Após uma breve revisão sobre o conteúdo, foi iniciada a construção do programa que 

calcula o fatorial de um número natural (de 0 a 170)10. Com pouca interferência por parte do 

pesquisador, os estudantes conseguiram elaborar o começo do código, criando as variáveis 

necessárias e programando o projeto para que o ator lesse o número de elementos desejados 

e armazenasse-os em uma das variáveis. A partir da revisão, conseguiram utilizar os blocos 

condicionais para definir o valor do fatorial como 1, caso o número lido fosse 0. 

Posteriormente, foi explicado o processo de repetição de passos, para números diferentes de 

1 e 0, o qual os alunos compreenderam e começaram a codificar. Porém, devido a restrições 

de tempo, não foi possível terminar em aula a explicação. Portanto foi enviado um e-mail para 

os alunos, contendo instruções para o desenvolvimento do resto do código e para a tarefa 

que deveriam realizar (criação de um programa que leia um número de elementos e realize o 

cálculo do número de permutações simples e o número de permutações com repetição de até 

5 elementos dados). Mediante revisão, no entanto, foram identificados erros no código 

enviado, exibido na Figura 24. 

  

                                                

10 O fatorial de qualquer número natural acima disso extrapola o limite de caracteres que podem ser 
exibidos em um balão de fala do Scratch, fazendo com que o ator diga “Infinity” ao invés do resultado 
real. 
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Figura 24: Código enviado aos alunos, com erro no funcionamento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

A construção deste código foi detalhada no Apêndice A. Porém, após testes foi 

observado que o código não funciona como intencionado, pois, não cobre o caso em que “𝑛 =

1”, fazendo com que o programa não emita resposta se o usuário utilizar esse número como 

dado de entrada. Portanto, foi desenvolvido um novo código, resolvendo esse problema. Tal 

código pode ser visualizado na Figura 25. 

 

Figura 25: Código para o cálculo de fatorial, sem erros de funcionamento.

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Neste código, foi adicionado um bloco condicional para definir o resultado como 1, 

caso o número digitado seja 1 (destaque a da Figura 25). Ainda, por nitidez, nos casos em 

que 𝑛 > 1, foi utilizado o bloco “repita até que”, com a condição para a interrupção das 

iterações sendo 𝑛 = 1 (destaque b da Figura 25). 

 

5.1.3 AULA 3: ARRANJO E CÓDIGO PARA O CÁLCULO DE FATORIAL 

No início da aula, no laboratório de informática, os alunos foram informados sobre o 

erro no código enviado por e-mail, o qual foi refeito com eles, corretamente, passo a passo. A 

maior parte do código foi dada e explicada pelo pesquisador. Porém, os alunos foram 

instigados a deduzir os blocos finais, mais especificamente, a inclusão dos blocos “repita até 

que n=1” e “mude n para n-1”. Além disso, por questão de clareza, ainda sugeriram a criação 

de uma nova variável (n!) para armazenar o valor de n!, em vez de usar a variável “n’”, como 

constava no planejamento inicial. O código final, com as alterações sugeridas pelos alunos 

pode ser visto na Figura 26. 

 

Figura 26: Código para o cálculo de fatorial construído com os alunos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Com certa dificuldade, a maior parte da turma conseguiu entender e reproduzir o script. 

Alguns alunos (dos Grupos 4, 7 e 8), porém, por falta de atenção e visibilidade do quadro onde 

estava sendo projetada a aula, se guiaram pelo código que estava no e-mail. Para retificar 
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isso, foi compartilhado o projeto criado pelo pesquisador com os alunos11, a fim de que 

pudessem ver seu interior e se basear nele.  

Em seguida, já na sala de aula, foi dada a definição de Arranjo, bem como a dedução 

da fórmula do cálculo relacionado. Os alunos conseguiram captar com certa facilidade o 

conceito de arranjo, mas apresentaram extrema dificuldade na dedução da fórmula, ao 

trabalhar com generalização e notações em vez de exemplos práticos que envolvessem 

números definidos, continuando a dificuldade que apresentaram nas aulas anteriores. 

Apesar dessa dificuldade, conseguiram interpretar e resolver o primeiro problema 

apresentado (descrito no Apêndice C) por si só, identificando os termos e utilizando a fórmula 

corretamente. No segundo exemplo, que envolvia a construção de uma equação utilizando a 

fórmula de arranjo, precisaram de um pouco de direção do pesquisador para iniciar a 

resolução e simplificar os termos da equação, mas também foram capazes de chegar na 

resposta final sem grandes impedimentos. 

No terceiro período, foram encaminhados ao laboratório para terminarem seus 

projetos, onde receberam dicas para a execução deles. Tais dicas se baseavam em configurar 

blocos condicionais baseados em respostas dadas pelo usuário do programa, conforme visto 

no código presente no Apêndice B, cujos primeiros blocos foram mostrados aos alunos para 

que eles tivessem uma ideia de como começar. Após as explicações, alguns deles 

expressaram não ter compreendido os passos tomados, porém, devido a restrições de tempo, 

não foi possível sanar as dúvidas de maneira eficaz. 

Como nenhum dos grupos havia realizado o trabalho em casa e devido ao erro 

encontrado no código enviado, foi disponibilizada mais uma semana para que o fizessem. O 

novo código foi enviado novamente por e-mail, junto com a ordem da tarefa relativa ao 

conteúdo de Arranjo Simples (construir um programa que calcule o número de arranjos 

simples possíveis de um número n de elementos, tomados p a p), que também deveria ser 

entregue na semana seguinte. 

 

5.1.4 AULA 4: EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS DE 

PERMUTAÇÃO 

Os momentos iniciais dessa aula foram reservados para a resolução, em sala de aula, 

de exercícios referentes aos assuntos de Permutação Simples, Permutação com Repetição e 

Arranjo. Os alunos mostraram facilidade em resolver os exercícios que apenas exigiam que 

eles utilizassem as fórmulas associadas, mas esbarravam nos que exigiam uma interpretação 

maior. 

                                                

11 Disponível em: https://scratch.mit.edu/projects/253368486. 
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Na sequência, os estudantes, foram até o laboratório de informática, onde finalizaram 

seus trabalhos referentes ao conteúdo de Permutação.  A maioria dos grupos precisou que o 

pesquisador os guiasse passo a passo na construção do código. As maiores dificuldades se 

deram no uso do bloco criado para facilitar o cálculo de fatorial. Os alunos demoraram para 

entender o funcionamento do bloco e a função das variáveis envolvidas. Um erro comum, que 

se perpetuou até os projetos finais, foi achar que o nome dado à variável definia seu valor. 

Por exemplo, os alunos pensavam que se dessem o nome de “n!” a uma variável, poderiam 

utilizá-la posteriormente sem ter calculado e atribuído o valor de “n!” a ela. Outro erro frequente 

dizia respeito ao uso dos blocos “pergunte _ e espere a resposta” e “resposta”, pois alguns 

alunos não perceberam que somente a resposta dada pelo usuário à última pergunta feita fica 

armazenada no bloco “resposta”. 

Apesar de ter sido disponibilizada uma semana a mais para a realização do trabalho, 

a maior parte dos alunos desenvolveu o código inteiro em aula, fazendo com que se sentissem 

pressionados pela falta de tempo e resultando em um aprendizado menos significativo, 

baseado em instrução ao invés da exploração. Ainda, o Scratch apresentou falhas, travando 

em alguns momentos e necessitando que a página online tivesse de ser atualizada para 

continuar. Outro defeito foi encontrado ao tentar executar o programa desenvolvido pelo 

Grupo 5. Após corrigir alguns erros de código, o Scratch reproduzia o programa como se ainda 

estivesse defeituoso. Esperar um tempo e atualizar a página do projeto também foi a solução 

para essa imperfeição. 

Além disso, nenhum dos grupos realizou a tarefa de Arranjo Simples no prazo 

estipulado, com alguns alegando não saber que deveria ser entregue nesta data. Portanto, 

esta também foi adiada em uma semana. 

 

 

5.1.5 AULA 5: COMBINAÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS DE ARRANJO 

Nesta aula, os alunos deveriam apresentar ao pesquisador o trabalho referente ao 

conteúdo de Arranjo Simples. Durante a semana disponibilizada para a sua realização, quatro 

grupos solicitaram ajuda do pesquisador, demonstrando um interesse muito maior, 

comparado à semana anterior. Com exceção desses grupos, porém, os alunos em aula não 

sabiam exatamente a ordem da tarefa que deveriam realizar ou desconheciam sua existência 

completamente, não tendo lido o e-mail no qual ela foi descrita. A maior parte dos projetos foi 

concluída em aula, com auxílio considerável do pesquisador.  

No segundo período, foram conduzidos até a sala de aula, onde foi explicado o 

conteúdo de Combinação Simples. Não houveram grandes dificuldades de entendimento em 

relação a esse conteúdo. Alguns alunos demoraram um pouco para assimilar o porquê de não 

usar-se Arranjo Simples quando a ordenação dos elementos não importa, mas foram 
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rapidamente esclarecidos pelo pesquisador e por colegas. Do mesmo modo, houve um pouco 

de confusão ao trabalharem com grupos de elementos compostos por números (por exemplo, 

confundir o número total de elementos com o número representado pelo último elemento), 

que também foi prontamente sanada. A única dificuldade expressiva foi no uso do princípio 

multiplicativo para a resolução de alguns exemplos e exercícios, em que alguns estudantes 

demoraram para entender o porquê de se multiplicar o número de possibilidades de 

ocorrência de uma etapa de um evento pelo número de possibilidades de ocorrência de outra 

etapa, necessitando uma explicação mais detalhada. Como contraponto, mostraram uma 

facilidade bem maior em trabalhar com variáveis e notações, em comparação às outras aulas, 

sendo capazes de auxiliar na dedução da fórmula para o cálculo do número de combinações 

sem problemas. 

No terceiro período, foram novamente ao laboratório de informática, onde alguns 

grupos terminaram os trabalhos que haviam iniciado no começo da aula. Os grupos que já 

haviam terminado esses projetos, deram início à tarefa relacionada ao conteúdo de 

Combinação. Como o programa que deveria ser criado era muito parecido com o que haviam 

acabado de apresentar ao pesquisador, a maior parte dos alunos não teve dificuldades no 

desenvolvimento dos códigos. 

Neste dia também foi proposto o trabalho final, que consistia em criar um jogo, 

animação ou história interativa que contextualizasse os conteúdos aprendidos. Foi sugerido 

que olhassem os tutoriais disponíveis no Scratch para se familiarizarem com as funções, 

efeitos estéticos e possibilidades de personalização dos trabalhos. Alguns grupos solicitaram 

que o pesquisador seguisse os procedimentos de um dos tutoriais com a turma. O tutorial 

escolhido foi “Crie um jogo no estilo Pong”, que produz um jogo consistindo de uma bola e 

uma “raquete”, em que o objetivo é utilizar a raquete para não deixar a bola atingir a borda do 

cenário. É bastante útil ao ensinar a adicionar efeitos sonoros, pontuação e outros efeitos, 

como um sistema de colisão. Alguns alunos assistiram atentamente às explicações, enquanto 

outros se concentraram em seus próprios projetos. 

 

5.1.6 AULA 6: EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO, ENTREGA DOS TRABALHOS DE 

COMBINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS FINAIS 

Com o conteúdo finalizado e parte dos trabalhos entregues, nessa aula os alunos 

puderam elaborar seus trabalhos finais no primeiro e no terceiro período e resolver exercícios 

de fixação no segundo. Essa aula também era o último prazo para a entrega dos trabalhos de 

Combinação Simples. Como de costume, alguns grupos terminaram os trabalhos em aula, 

enquanto o Grupo 2 e Grupo 3 já trabalhavam em seus projetos finais. Também foram 

detalhados, pelo pesquisador, os critérios de avaliação para os trabalhos apresentados 
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(funcionalidade e entendimento do código, criatividade e contextualização da matemática 

envolvida). 

O Grupo 3 teve a ideia de fazer um jogo ou história que envolvesse esqueitismo, pois 

um dos membros era praticante do esporte e se interessava pela área. 

O Grupo 2 se interessou por criar um jogo de perguntas envolvendo o personagem 

Harry Potter, da autora J. K. Rowling, no estilo de uma aula sobre criação de poções. Para 

isso, desenharam o personagem utilizando as ferramentas da plataforma, com fantasias 

diferentes para respostas corretas ou erradas. 

A resolução de exercícios em sala de aula ocorreu normalmente, sem transtornos, com 

os alunos sanando dúvidas sobre o conteúdo de Combinação Simples. 

Ao voltarem ao laboratório de informática, foi mostrado a eles o exemplo de história 

interativa criada pelo pesquisador, para motivá-los a realizar seus projetos, descrito no 

Apêndice F, chamando atenção para a função das mensagens, que ditam o ritmo da ação. 

Durante o resto do período, os alunos desenvolveram seus projetos e ideias. 

O Grupo 2 adicionou sons e situações condicionais às suas histórias, criando 

resultados diferentes de acordo com as respostas dadas pelo usuário. Já o Grupo 3 elaborou 

melhor a sua ideia inicial, decidindo criar uma história interativa sobre um skatista indagando 

seu amigo sobre os modos diferentes de que poderiam fazer manobras nos corrimões de um 

parque. 

Os Grupos 4,5 e 6 utilizaram a aula para trocar ideias e tirar dúvidas sobre como 

deveriam proceder na elaboração do trabalho ou qual seria a “ordem” da tarefa, com um 

desses grupos alterando sua ideia inicial ao perceber que não envolveria os conteúdos de 

Análise Combinatória. O Grupo 1 já tinha uma ideia formada: fazer um jogo em que o usuário 

pudesse trocar as roupas de um personagem, com várias opções de vestimenta disponíveis. 

Além disso, fariam questões sobre as possibilidades diferentes que o personagem tinha para 

se vestir, colocando restrições sobre as roupas que poderia usar, a fim de criar problemas 

matemáticas diferentes uns dos outros. Esse grupo não solicitou nenhum tipo de ajuda do 

pesquisador. Os dois grupos restantes não apresentaram nenhum progresso. 

 

5.1.7 AULA 7: APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS (PARTE 1) 

Os dois períodos iniciais desta aula foram reservados para uma revisão de conteúdos 

e uma lista de exercícios (disponível no Apêndice E). O objetivo era fazer com que os alunos 

praticassem e pudessem reconhecer se os problemas matemáticos apresentados requeriam 

o cálculo de permutações, arranjos ou combinações. Nos primeiros exercícios, tiveram 

bastante dificuldade nesse reconhecimento, necessitando que o pesquisador solucionasse os 

problemas com eles. Porém, conforme avançavam na lista, essa dificuldade se tornou bem 
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menos significativa e os estudantes já conseguiam pelo menos começar a resolver os 

exercícios por conta própria, porém sem muita confiança em suas decisões. 

No último período, houve a apresentação dos trabalhos finais. Descreve-se aqui um 

breve resumo dos trabalhos apresentados, que serão aprofundados na seção seguinte. 

O Grupo 6 foi o primeiro a apresentar, tendo criado uma história interativa sobre um 

cientista que deseja viajar entre dimensões, mas não tem recursos suficientes para visitar 

todas que conhece. Ele pergunta, então, ao jogador, de quantas formas diferentes pode 

planejar sua viagem, levando em consideração o número de dimensões conhecidas e o 

número de dimensões que ele pode visitar. O grupo demonstrou domínio do código, apesar 

de não ficar muito clara sua explicação sobre o funcionamento de cada parte. A questão 

utilizada também foi interessante e matematicamente correta. O pesquisador considerou o 

trabalho criativo e original, mas que o mesmo poderia fazer mais uso de opções de 

personalização como a adição de sons como falas dos personagens utilizados. 

Em seguida, o Grupo 3 se apresentou, com seu projeto sobre dois skatistas que 

desejam saber de quantas formas diferentes podem se dispor sobre três corrimãos ao mesmo 

tempo. Durante a explicação das ideias e do código, ficou claro que apenas dois dos 

integrantes do trio tiveram uma participação ativa no desenvolvimento do projeto e seu 

entendimento do código desenvolvido era um tanto superficial. Apesar disso, a turma gostou 

da simulação das manobras e o trabalho em si foi uma ideia original, apesar de, assim como 

todos os outros trabalhos (com exceção do Grupo 1), não fazer uso das diversas 

possibilidades de personalização do Scratch. 

O grupo seguinte foi o Grupo 8, que criou uma espécie de mini aula sobre Combinação 

Simples. Um personagem perguntava ao usuário se queria aprender sobre o conteúdo. Se a 

resposta fosse “sim”, o pano de fundo seria alterado para uma sala de aula, onde seria dada 

uma breve explicação e um exemplo. Depois disso, o cenário muda novamente e um 

personagem diz ao usuário para fazer perguntas sobre Combinação, para que ele as 

respondesse. A partir daí, o programa funciona como uma calculadora de combinações, 

determinando o número de combinações possíveis utilizando um número n de elementos de 

um grupo, tomados p a p. Apesar de os alunos terem um bom entendimento do código, a 

parte matemática deixou a desejar, faltando clareza nas explicações, exemplos e falas. 

Apesar de ser uma ideia razoavelmente original (ainda que parte do programa tenha usado 

um dos scripts previamente desenvolvidos), se beneficiaria de uma execução mais 

cuidadosamente pensada e com mais tempo dedicada a seu desenvolvimento. 

O Grupo 1 construiu um jogo de perguntas que trabalhava com combinação de cores 

dispostas no pano de fundo, desdobrando-se conforme as respostas dadas, certas ou 

erradas. Apresentaram total domínio do código utilizado e da matemática envolvida. Além 
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disso, apesar de não fazer uso total das opções de personalização, o projeto era 

esteticamente agradável, com pequenas animações e sistemas de cores diversificados. 

O Grupo 2 foi o último a apresentar neste dia. Seu projeto, como mencionado 

anteriormente, era um jogo baseado no personagem Harry Potter. O jogo em si fazia uso de 

diversos desdobramentos de código, seguindo caminhos diferentes de acordo com os dados 

inseridos pelo usuário. Em vez de fazer uma aula de poções, como era sua ideia original, 

criaram uma história moldada pelas respostas do jogador. Se o jogador errasse uma resposta, 

um personagem poderia morrer ou uma explosão aconteceria, dependendo do andamento da 

história. Todos as ações foram desenhadas na plataforma e o grupo fez bastante uso das 

funções disponíveis no Scratch. Por exemplo, adicionaram o tema dos filmes do personagem 

e uma versão remixada dele, uma para cada caso de resposta à primeira pergunta do jogo. A 

questão matemática, porém, deixou a desejar. As questões não era claras e não faziam uso 

aparente dos conteúdos estudados. Em resposta a isso, os integrantes mencionaram um 

“manual” que relacionaria as perguntas aos conteúdos.  

Entre os três grupos restantes, o Grupo 5 não pode comparecer à aula por problemas 

de saúde e os outros dois (Grupo 4 e Grupo 7) admitiram não ter conseguido finalizar os 

projetos porque tinham planejado fazê-los no dia anterior, resultando em uma mal 

aproveitamento e a não capacidade de resolver os erros do código em tempo. A esses grupos, 

foi disponibilizada a chance de apresentaram na próxima semana disponível, com um valor 

de avaliação menor. 

 

5.1.8 AULA  8: APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS (PARTE 2) 

Nesta aula, os grupos restantes deveriam apresentar seus trabalhos. O Grupo 7 optou 

por não apresentar, devido ao fato de não terem finalizado seu trabalho e, portanto, apenas o 

mostraram individualmente para o pesquisador, afirmando que tinham planos de fazer um 

jogo de perguntas envolvendo combinação. 

O Grupo 4 apresentou em seguida, mostrado um jogo consistindo de apenas uma 

pergunta, em que um mago perguntava de quantas formas diferentes poderia conjurar 7 

magias, de 10 disponíveis a eles. O seu projeto também estava inacabado, apresentando um 

erro de funcionamento que não haviam corrigido. Apesar disso, mostraram domínio das 

noções de programação necessárias para desenvolver o resto do código, o que fizeram com 

sucesso. 

Por fim, o Grupo 5 apresentou uma história interativa que colocava o usuário do projeto 

no lugar de um personagem que vai até uma loja para comprar sorvete, ajudando a atendente 

a calcular de quantas formas diferentes poderia dispor as bolas de sorvete desejadas em seu 

recipiente. O programa apresentou pequenos erros matemáticos e de programação, além de 
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ser uma versão modificada do programa construído em aula para o cálculo de permutações, 

mas no geral, foi uma tentativa bem-sucedida de criação. 
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5.2 ANÁLISE DOS PROGRAMAS 

Neste subcapítulo serão apresentadas as análises dos programas desenvolvidos pelos 

alunos utilizando os conteúdos de Permutação, Arranjo e Combinação, bem como o projeto 

final. 

5.2.1 PERMUTAÇÃO 

Como descrito na Aula 2, foi solicitado aos alunos que, inspirados no programa 

desenvolvido para o cálculo do fatorial de um número natural, desenvolvessem um programa 

que calculasse o número de permutações possíveis entre um número de elementos definido 

pelo usuário, incluindo no código a opção de escolha entre o cálculo do número de 

permutações simples ou com até cinco elementos repetidos. 

Como foi a primeira experiência dos alunos, grande parte dos grupos foram guiados 

passo a passo pelo pesquisador na construção dos programas, com explicações detalhadas 

sobre o funcionamento de cada bloco utilizado. Mesmo assim, quando indagados sobre o 

funcionamento do código produzido, os alunos dos Grupos 3, 4 e 6 não conseguiam explicá-

lo. Apenas o Grupo 2 construiu o código com uma certa antecedência, explorando o Scratch 

em vez de depender exclusivamente do professor, resultando em uma aprendizagem mais 

significativa. Além disso, esse grupo foi o único a pedir ajuda durante a semana disponibilizada 

para a realização dos trabalhos, por meio de e-mail. Um dos integrantes, que não havia 

comparecido à aula da semana anterior, enviou uma imagem de um código desenvolvido por 

ele (Figura 27), perguntando se ele estaria correto para os propósitos do trabalho. 

 

Figura 27: Código presente na imagem enviada pelo aluno. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Como pode ser visto, o grupo criou o bloco recomendado no Apêndice B, para facilitar 

o cálculo de fatorial, mas não entendeu corretamente o seu propósito, pois, a seguir, no corpo 

do código, reproduziu a versão anterior do script enviado para os alunos, também 

demonstrando não ter entendido a falha no seu desempenho. Em resposta, foi enviado um 

texto explicando o porquê de o código estar errado, instruções para a utilização do bloco 

“fatorial” criado e uma imagem dos blocos iniciais apresentados na aula anterior, com 

explicações a respeito da função deles. Tal texto encontra-se disponível no Apêndice G. 

Após correções, o aluno enviou outro e-mail, a fim de verificar se havia construído 

corretamente os blocos iniciais, com a imagem da Figura 28. 

 

Figura 28: Código presente na segunda imagem enviada pelo aluno. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O aluno pediu para desconsiderar os blocos abaixo do bloco “se resposta = s”, 

alegando testar possibilidades. Apesar de o código visível não executar a função desejada, 

isso indica que ele não estava mais esperando encontrar uma resposta pronta no material 

disponibilizado, buscando, ao invés disso, conhecer a linguagem de programação e aprender 

independentemente. 

Além da ajuda via e-mail, recebeu apoio presencial, no qual foi desenvolvido o resto 

do código utilizado por seu grupo, resultando na seguinte cadeia de comandos, disposta na 

Figura 29: 
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Figura 29: Código final do programa de Permutação desenvolvido pelo Grupo 2. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Apenas uma parte do código apresenta um erro significativo, que é a definição do valor 

da variável “Kt” (destaque a da Figura 29), utilizada aqui para armazenar o resultado final. 

Para calcular o número de permutações com repetição de determinado número de elementos, 

devemos dividir o total de elementos pela multiplicação do fatorial do número de vezes que 

cada elemento se repete. Portanto, de acordo com os nomes dados às variáveis aqui, o valor 

de “Kt” deveria ser 
𝑛!

𝑘1!⋅𝑘2!⋅𝑘3!⋅𝑘4!⋅𝑘5!
. Em aula, o grupo corrigiu o erro sem dificuldades quando 

apontado pelo pesquisador. Além disso, na 12ª linha de código, ao definir os comandos a 

serem executados caso os elementos se repitam, o ator diz o valor de "𝑛! ", que não é o 

objetivo do programa. O erro foi causado porque o aluno copiou a porção do script relacionada 
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ao cálculo do número de permutações sem elementos repetidos, encontrada logo acima. 

Porém, visto que não é estipulado um tempo para a duração da fala ou uma condição de 

avanço do código, o ator diz esse valor extremamente rápido, sendo praticamente impossível 

de perceber o erro ao executar o código. 

Como se pode perceber ao comparar este código com o produzido pelo pesquisador 

(disponível no Apêndice B), as únicas outras diferenças são os nomes das variáveis e as 

perguntas realizadas. O mesmo acontece com os trabalhos produzidos pelos outros grupos, 

além de algumas diferenças em personalização (atores e cenários diferentes, na maioria das 

vezes). Grande parte dos alunos se preocuparam mais com funcionalidade do que 

compreensibilidade e isso reflete nas perguntas realizadas, como “1º repete” (destaque b da 

Figura 29), que não deixam claro ao usuário o que está sendo pedido, ao contrário de algo 

mais explícito, como “Quantas vezes o primeiro elemento se repete?”. Uma possível causa 

disso é a de os alunos estarem, no momento da construção do código, focados em entender 

o processo sendo desenvolvido, sem pensar em alguém que possa utilizar o programa 

futuramente que não sejam eles mesmos. 

Por fim, quase todos os grupos conseguiram elaborar um programa que funcionasse 

corretamente, com algumas exceções. Uma delas foi o Grupo 7, que não desenvolveu o 

projeto e se comprometeu a fazê-lo em casa e enviá-lo por e-mail, porém, não cumpriu com 

o combinado. 

Analisando o projeto do Grupo 6 foi possível perceber que consistia em uma cópia do 

projeto do Grupo 2, com pequenas alterações. Como os códigos são muito extensos para 

serem mostrados lado a lado em sua completude, a Figura 30 mostra o corpo de cada um 

deles sem o script que define o bloco “Fatorial” criado, pois foi utilizado o mesmo por todos os 

alunos. Por esse motivo, as capturas de tela subsequentes também não o apresentarão. 
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Figura 30: Comparação entre os códigos produzidos pelo Grupo 6 (esquerda) e pelo Grupo 

2 (direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Primeiramente, os nomes de todas as variáveis são iguais, bem como as perguntas, 

com exceção das duas iniciais, que foram criadas em aula com o resto da turma. Nota-se que 

apenas esses dois grupos utilizaram as mesmas perguntas. Além disso, apesar de não ser 

visível na imagem acima, o Grupo 6 cometeu exatamente os mesmos erros do Grupo 2, 

corrigidos em aula com a ajuda do pesquisador. Além disso, o Grupo 2 não foi capaz de 

descrever as funções dos blocos utilizados ou o processo de desenvolvimento do código. 

Após serem confrontados sobre isso, o Grupo 6 apresentou, nos projetos subsequentes, uma 

participação mais ativa e melhora significativa de desempenho. 

 Por fim, o Grupo 8 apresentou um programa com alguns erros de código, fazendo 

com que não funcionasse adequadamente, conforme mostra a Figura 31. 
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Figura 31: Código para o cálculo do número de permutações desenvolvido pelo Grupo 8. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Ao efetuar os procedimentos necessários para calcular o número de permutações com 

elementos repetidos, o grupo tentou determinar o fatorial das variáveis 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 e 𝑘4 sem ter 

dado um valor para elas previamente. Além disso, não há nenhuma variável para armazenar 

o resultado final desejado, fazendo com que esse ramo não tenha utilidade alguma. 

Considerando o fato de o grupo ter conseguido desenvolver corretamente o resto do código, 

é possível que a razão para os erros tenha sido apenas questão de não conseguir completá-

lo a tempo. 

Os trabalhos produzidos pelos outros grupos não divergiram muito uns dos outros, 

com a grande maioria das diferenças sendo o nome das variáveis utilizadas e as questões. 

Os programas seguiram uma sequência de procedimentos padrão. Inicialmente, é perguntado 

o número de elementos que seriam permutados, com seu valor sendo armazenado em uma 

variável. A seguir, pergunta-se se há algum elemento repetido. Em caso negativo, utiliza-se o 

bloco criado para calcular o fatorial do número total de elementos e diz-se a resposta. Em 

caso afirmativo, pergunta-se quantas vezes cada elemento se repete, armazenando as 

respostas em variáveis diferentes e calculando o fatorial delas. Ao final, aplica-se a fórmula 

para o cálculo de permutações com repetições e armazena-se o resultado em outra variável, 

a qual é dita pelo ator associado ao script. 
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Entre toda a turma, as variáveis que armazenam o número de vezes que os elementos 

se repetem foram nomeadas 𝑘1 ou 𝑛1, sem exceções, enquanto as responsáveis pelo 

armazenamento do resultado final receberam nomes diferentes em todos os grupos. Além 

disso, enquanto a maioria dos grupos utilizou o ator e pano de fundo padrão do Scratch, 

alguns grupos personalizaram um pouco mais a interface do programa, como o Grupo 8. 

Ambos estão dispostos lado a lado na Figura 31. 

 

Figura 31: Interface padrão do Scratch, como utilizada pelo Grupo 2 (esquerda) e interface 

personalizada utilizada pelo Grupo 8 (direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Além da diferença de panos de fundo e atores, o trabalho do Grupo 2 apresenta o valor 

da variável utilizada para armazenar o resultado final, em tempo real. Os outros grupos 

deixaram à mostra todas as variáveis criadas, como é o caso do Grupo 5, mostrado na Figura 

32. 

 

Figura 32: Interface criada pelo Grupo 5. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Além de todas as variáveis utilizadas, o grupo ainda exibe a variável “SOMA”, que não 

foi aproveitada em nenhuma parte do código. 

 
5.2.2 ARRANJO 

Em contraste com o que aconteceu durante a realização do trabalho de Permutação, 

quatro grupos solicitaram ajuda durante a semana, um presencialmente e três por e-mail 

(Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 6 respectivamente). O Grupo 2 recebeu ajuda presencial 

e conseguiu finalizar o programa, cujo código está representado em parte na Figura 33, antes 

do dia da aula. 

 

Figura 33: Parte do código para o cálculo do número de arranjos produzido pelo Grupo 2. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O código resultante é significativamente menor do que o desenvolvido na tarefa 

anterior. No entanto, o processo de desenvolvimento é o mesmo. Perguntam-se as variáveis, 

que são aplicadas na fórmula e armazenadas em outra variável, que é dita pelo ator. Qualquer 

cálculo de fatorial necessário é feito por meio do bloco criado. A diferença, aqui, é que não 

são necessários blocos condicionais, já que o único cálculo a ser feito é o do número de 

arranjos simples, enquanto no trabalho anterior se calcularia o número de permutações 

simples ou com até 5 elementos repetidos, necessitando que o código fosse ramificado.  

O Grupo 3 solicitou ajuda por e-mail, enviando uma imagem com o código exibido na 

Figura 34 como anexo e relatando que não conseguiam prosseguir a partir dali, pois não 

sabiam como colocar a fórmula de Arranjo em prática. 
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Figura 34: Parte da imagem enviada pelo Grupo 3 para solicitar ajuda. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Assim como o ocorrido pelo Grupo 2 no trabalho sobre Permutação, o script enviado 

pelo Grupo 3 também faz uso errôneo do bloco criado para facilitar o cálculo de fatorial. Além 

disso, o grupo mostra confusão no uso do bloco condicional “se _ então” (destaque a da Figura 

34), utilizando-o em conjunto com o bloco “=” (destaque b da Figura 34) na tentativa de mudar 

o valor de uma variável, em vez de usar o bloco apropriado. Ao respondê-lo, o pesquisador 

explicou novamente que a sequência de blocos encaixados em “defina fatorial”, servem 

apenas para determinar quais comandos serão executados quando o bloco criado for utilizado 

e que o resto do programa deveria ser criado em uma cadeia separada. Foram informados os 

passos necessários para o seu desenvolvimento (ou seja, dar valor às variáveis necessárias 

para o cálculo por meio de perguntas, calcular os fatoriais de 𝑛  e (𝑛 − 𝑝) e aplicar as variáveis 

na fórmula), recomendando-se que consultassem o programa de Permutação, pois seguia um 

procedimento similar. 

As mesmas recomendações foram dadas ao Grupo 6, que declarou ter dúvidas sobre 

como aplicar a fórmula para o cálculo do número de arranjos ao script do Scratch, mas não 

enviou nenhuma captura de tela para mostrar o que haviam feito. 

Apesar da ajuda, nenhum dos dois grupos conseguiu finalizar o código em casa. O 

projeto do Grupo 3 foi finalizado em aula, auxiliado pelo pesquisador. Porém, o grupo 

demonstrou maior facilidade na compreensão dos conceitos envolvidos, em relação à semana 

anterior. Após terminar o desenvolvimento de seu código, o Grupo 3 conseguiu explicar ao 

Grupo 6 como desenvolver o programa com aparente êxito, visto que este último grupo foi 

capaz de comunicar ao pesquisador o funcionamento de cada parte do código.  

O Grupo 4 enviou por e-mail um projeto com apenas o primeiro código que o 

pesquisador havia criado para o cálculo de fatorial, o qual, além de estar incorreto, estava 
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longe de ser um programa capaz de calcular o número de arranjos possíveis de um número 

de elementos, como pode ser visto na Figura 35. 

 

Figura 35: Código presente no projeto enviado pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Esse erro foi apontado em uma mensagem de resposta enviada ao grupo, junto com 

a recomendação de que revessem a definição de Arranjo e a fórmula para o cálculo de seu 

número e as utilizassem para o desenvolvimento do código. Em aula, porém, esse grupo 

mostrou que não havia lido a resposta, acreditando já ter concluído a tarefa. Novamente, teve 

que ser guiado passo a passo. 

Os grupos 1 e 5 apresentaram confusão visível ao serem indagados sobre seu projeto, 

demonstrando que não haviam lido a tarefa (enviada por e-mail há duas semanas e 

relembrada verbalmente em aula na semana anterior). Estes precisaram de algumas 

orientações, mas, de modo geral, conseguiram concluir o programa com apenas algumas 

dicas sobre as semelhanças e diferenças entre o programa que eles já haviam concluído e o 

que deveriam concluir nesta aula. Entre os dois restantes, o Grupo 8 precisou de uma ajuda 

maior, mas conseguiu identificar os padrões no código sem o pesquisador ter que construir o 

programa inteiro com ele. 

O Grupo 7 não realizou a tarefa dentro do prazo estabelecido. Em vez disso, construiu 

o programa inteiro na aula da semana seguinte, com a ajuda do Grupo 4. O programa 

finalizado apresentou apenas um erro de nomenclatura de variável, como mostra a Figura 36. 
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Figura 36: Parte do código do programa para o cálculo do número de arranjos enviado pelo 

Grupo 7. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 Os destaques a e b da Figura 36 mostram que o grupo definiu o valor da variável em 

que foi armazenado o número total de elementos como 𝑛′, mas, ao tentar calcular o fatorial 

desse número, utilizou a variável 𝑛, que ainda não havia recebido nenhum valor. O programa 

interpreta o valor de 𝑛 como 0 e dá o valor de 1 para 𝑛!. Mais além, no destaque c, o grupo 

calcula o fatorial de 𝑛 − 𝑝. Porém, como 𝑛 está definido como 0 e 𝑝 pode ser um número 

maior, há grandes chances de o resultado ser um número negativo. Por ser diferente de 0 e 

diferente de 1, o  programa realizará os passos expressos no destaque c. Como 𝑛′ está 

decrescendo a cada iteração e a condição de parada é que 𝑛 = 1, o processo se repetirá 

infinitamente, visto que 𝑛′ é negativo desde o começo. Assim, o programa não finalizará o 

cálculo e não dará nenhum valor de retorno. 

Novamente, não houve grandes divergências entre os trabalhos produzidos pelos 

outros grupos e maioria das diferenças continuou sendo o nome das variáveis utilizadas e as 

questões, bem como a personalização da interface. 

 

 

5.2.3 COMBINAÇÃO 

O processo para o desenvolvimento deste programa é extremamente parecido com o 

do anterior e pode ser feito alterando seu código, necessitando apenas a adição do cálculo 

do fatorial de 𝑝 e a alteração da fórmula que dá o resultado final. 
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Assim, os Grupos 2, 3 e 8 iniciaram e finalizaram os projetos rapidamente na aula em 

que foi atribuído. O Grupo 2 não precisou de qualquer ajuda e não cometeu nenhum erro de 

programação, mostrando o resultado de sua autonomia. Os outros dois apenas precisaram 

de uma indicação sobre o que teriam que fazer de diferente em relação ao programa anterior. 

Porém, o código final submetido pelo Grupo 3 apresentou erro de funcionamento, 

devido ao equívoco destacado na Figura 37. 

 

Figura 37: Parte do código produzido pelo Grupo 3 para o cálculo do número de 

combinações simples. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Em vez de calcular o fatorial de (𝑛 − 𝑝) separadamente, como fizeram com 𝑝, para 

depois realizar a multiplicação 𝑝! ⋅ (𝑛 − 𝑝)!, o grupo tentou fazer as duas etapas de uma só 

vez. Por consequência, definiram o valor da variável 𝑝! (𝑛 − 𝑝)! como [𝑝! ⋅ (𝑛 − 𝑝)]!, fazendo 

com que a resposta final também estivesse incorreta. 

Nenhum grupo solicitou ajuda durante a semana, porém, como de costume, alguns 

terminaram os trabalhos em aula no dia da entrega. O Grupo 4 precisou mais uma vez ser 

guiado durante a construção do programa. Porém, ao final do processo, após diversas 

explicações, tendo que explorar um pouco o Scratch e sendo solicitados a explicar o que 

estavam fazendo a cada passo do desenvolvimento do código, apresentaram um domínio 

consideravelmente maior, comparado às aulas anteriores, sendo capazes de esclarecer para 

o Grupo 7, como deveriam ser feitos os projetos. 

Esse grupo, por sua vez, finalmente enviou a tarefa dessa semana e da anterior ainda 

no primeiro período. Porém, cometeram o mesmo erro que haviam cometido no programa de 

Arranjo, como mostra o destaque da Figura 38. 
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Figura 38: Parte do código produzido pelo Grupo 7 para o cálculo do número de 

combinações simples. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Novamente, calcularam o fatorial de 𝑛 sem ter dado valor a essa variável, causando 

os mesmos problemas descritos na seção anterior. O resto do código, porém, está correto. 

Os outros grupos terminaram o trabalho sem grandes obstáculos, com pouca ajuda do 

pesquisador. Alguns deles contornaram as dificuldades com nomenclatura de variáveis, 

relatadas nas semanas anteriores, dando outros nomes às variáveis utilizadas no bloco criado 

pelo pesquisador para o cálculo de fatorial, em vez de usar 𝑛′ e 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙, como mostra o 

código produzido pelo Grupo 5, exibido na Figura 39. 

 

Figura 39: Definição do bloco “fatorial” utilizada pelo Grupo 5. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Outros focaram mais na parte estética, como o programa do Grupo 8, que já havia feito 

o mesmo nas semanas anteriores, cuja interface pode ser vista na Figura 40. 

 

Figura 40: Interface do programa de Combinação desenvolvido pelo Grupo 8. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

5.2.4 TRABALHO FINAL 

 

A seguir, são descritos os trabalhos finais desenvolvidos pela turma. A Tabela 2 

relaciona cada grupo ao projeto que construiu: 

 

Tabela 2: Projetos realizados por cada grupo. 

Grupo Trabalho Final 

1 Jogo das Cores 

2 Jogo de Perguntas do Harry Potter 

3 História Interativa do Skatistas 

4 Jogo do Mago 

5 História Interativa da Loja de Sorvetes 

6 História Interativa do Rick and Morty 

7 Jogo das Casas 

8 
História Interativa da Aula de 

Combinação 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.2.4.1 GRUPO 1 

Para o seu projeto final, o Grupo 1 construiu um curto jogo de perguntas que faz uso 

do conteúdo de Combinação. O jogo apresenta uma imagem com 9 cores diferentes e 

pergunta ao jogador quantos grupos de 3 cores diferentes podem ser formados com elas, 

como pode ser visto na Figura 41. 

 

Figura 41: Imagem da pergunta inicial do jogo produzido pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Caso o jogador responda que sim, o ator pergunta o número de combinações 

possíveis. Caso contrário, se propõe a calcular o resultado. Em ambas as situações, pergunta 

o número de cores que podem ser vistas na imagem e calcula quantas combinações podem 

ser formadas, tomando essas cores 3 a 3. Se o resultado for igual à resposta do jogador, uma 

mensagem congratulatória é exibida. Se for diferente, a mensagem é mudada para 

“Infelizmente você errou! :(“. Seja qual for a situação, após esse estágio, o ator propõe mais 

uma rodada e, se aceita, a imagem de fundo é mudada para outra, dessa vez com 8 cores 

diferentes. A partir daí, o processo se repete, como mostra a Figura 42. Se não for aceita, o 

script é interrompido. 
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Figura 42: Imagem da segunda fase do jogo produzido pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Ao final da segunda fase, o ator pergunta novamente se o jogador quer participar de 

mais uma rodada, mas o programa acaba independente da resposta. 

A ideia inicial dos alunos era criar um jogo em que um personagem seria vestido com 

combinações diferentes de roupas, que dependiam de respostas do jogador a perguntas 

sobre o assunto, mas os alunos mudaram de ideia, relatando ter tido dificuldades em ligar os 

personagens às respostas. 

Analisando o código utilizado no desenvolvimento do projeto, os alunos apresentaram 

grande domínio das noções de programação estudadas em aula, utilizando blocos 

condicionais e criando um bloco para o cálculo do número de combinações possíveis, de 

acordo com as respostas dadas pelo jogador. 

O Palco do projeto conta com dois panos de fundo, cada uma apresentando uma 

paleta de cores diferente, conforme Figura 43. 

 

Figura 43: Panos de fundo do Palco do projeto criado pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Já o ator utiliza 3 fantasias, exibidas na Figura 44, que são alternadas durante o jogo 

para expressar emoções diferentes. 
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Figura 44: Fantasias do ator utilizado pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Na Figura 45, o código pode ser visualizado em sua totalidade. Na página seguinte, 

ele é analisado por partes. 
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Figura 45: Imagem do código do jogo desenvolvido pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Os blocos do destaque a da Figura 45 servem para posicionar a personagem. O bloco 

“repita 2 vezes” (destaque b da Figura 45) faz com que os comandos que ditam a ação 

principal do jogo se repitam a fim de criar a segunda fase. Os blocos do destaque c servem 

como diálogo inicial, perguntando ao jogador se ele sabe quantas combinações podem ser 

feitas utilizando 3 das cores visíveis. A partir daí, o código é dividido em situações 

condicionais. Se a resposta à pergunta feita for positiva, o jogo pergunta o número de 

combinações possíveis e armazena a resposta na variável 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. Os blocos do 

destaque d são utilizados para calcular o resultado correto, de acordo com o número de cores 

que o jogador alega ver. Para isso, faz uso do bloco “Combinação” (destaque e), criado pelo 

próprio grupo. O comando “mude 𝑛 para 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çã𝑜” é desnecessário, visto que a variável 

não é utilizada com esse valor para mais nada. A seguir, o código se ramifica mais uma vez 

em duas situações condicionais. Se o valor da variável 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çã𝑜 for o mesmo valor da 

variável 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, o programa faz parecer que a personagem está pensando na 

resposta por alguns instantes e depois responde, por meio dos comandos compreendidos no 

destaque f da Figura 45, parabenizando o jogador em seguida, por ter acertado. Se o valor 

das duas variáveis não for igual, a mesma simulação é reproduzida, mas, ao invés de 

parabenizar o jogador, a personagem fala que, infelizmente, a resposta estava incorreta. A 

próxima parte do código diz respeito ao caso de o jogador ter respondido que não sabe 

solucionar o problema. O programa calcula o resultado da mesma maneira que nos outros 

casos, simula o pensamento da personagem e fala a resposta, porém, sem mensagem 

congratulatória ou negativa. Posteriormente, pergunta se o jogador quer tentar mais uma vez 

(destaque g). Se a resposta for positiva, o pano de fundo é alterado e o processo se repete 

(graças ao bloco “repita 2 vezes”, destaque b da Figura 45). Caso contrário, todos os scripts 

são parados. Pelo fato de só terem sido programadas duas repetições, após todas as ações 

serem executadas novamente, o código é parado independentemente da resposta final dada. 

Os alunos definiram a criação do bloco para o cálculo do número de combinações 

como um das dificuldades encontradas no projeto, enquanto uma das facilidades foi a 

construção do bloco “Fatorial”, que já haviam desenvolvido em aulas anteriores. Tal 

dificuldade se deu devido à ausência de perguntas para a definição de 𝑛 e 𝑝, o que significa 

que os alunos tiveram que sair do padrão encontrado nos trabalhos anteriores. 

Apesar da criação desses blocos demonstrar um certo domínio dos conteúdos 

trabalhados, sua utilização depende de dados submetidos pelo jogador, o que significa que, 

se ele responder a pergunta utilizada com um número de cores diferente do que realmente há 

na imagem, o cálculo resultará na resposta da combinação do número de elementos digitados 

tomados 3 a 3. Além disso, o jogo acaba inesperadamente, sem mensagem alguma indicando 

seu fim. 



72 
 

O programa não apresenta nenhum erro de código, mas se beneficiaria de algumas 

mudanças. Por exemplo, a criação de blocos não só é útil para facilitar cálculos, mas também 

para qualquer cadeia de comandos que é repetida diversas vezes, como é o caso do destaque 

f da Figura 45, que se repete 4 vezes. Além disso, como as únicas diferenças definidas pelos 

blocos condicionais do código são as mensagens exibidas após o ator falar a solução do 

problema, não há necessidade de repetir esses comandos para cada bloco. Se as sugestões 

propostas nesse parágrafo viessem a ser seguidas, conforme a Figura 46, o código resultante 

seria menos extenso, mais objetivo e teria o mesmo funcionamento do jogo produzido pelo 

Grupo 1. 

 

Figura 46: Código revisado com as sugestões propostas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Além disso, um sistema que desse pontos ao jogador a cada resposta correta, também 

deixaria o jogo mais envolvente. 

Por fim, a parte matemática envolvida mostra compreensão do conteúdo por parte dos 

alunos, utilizando corretamente o cálculo do número de combinações e as questões utilizadas 

são claras e bem definidas, apesar de conterem erros gramaticais. 

 

5.2.4.2 GRUPO 2 

O Grupo 2 também criou um jogo de perguntas, baseado na série de livros Harry 

Potter, da escritora J.K. Rowling. De acordo com o grupo, no jogo, há dois caminhos. Um é 

criado com intuito de agradar aos fãs da saga, onde poderão responder perguntas mais 

elaboradas e sérias. O outro se trata de um caminho extrovertido que busca agradar ao 

público que não é fã, mas que poderá se divertir. Os jogadores devem seguir as instruções e 

informações dadas para poder responder as perguntas. Se respondidas corretamente, terão 

resultados bons. Se responderem erroneamente, terão resultados ruins. 

Para atingir esses objetivos, o grupo utilizou a ferramenta de desenho do Scratch para 

retratar o personagem principal da série, o homônimo Harry Potter, com 4 fantasias, vistas na 

Figura 47, utilizadas em partes diferentes do jogo (apesar de a fantasia intitulada “fantasia2” 

não ser usada em nenhum momento). 

 

Figura 47: Fantasias criadas pelo Grupo 2 para o personagem de seu projeto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch 

 

O personagem conta uma história envolvendo o universo e os personagens da 

franquia, solicitando ao jogador que responda perguntas para avançar o enredo. As questões 

foram elaboradas levando em consideração seu contexto na história. A seguir, um exemplo 

de pergunta envolvida: “Agora que o Lorde das trevas não consegue avançar, podemos 

expulsa-lo, porém temos que dividir os 8 guardiões em 4 equipes. De quantas maneiras 

podemos separá-los?” 
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O projeto faz uso de bastantes blocos condicionais, como pode ser visto na Figura 48. 

 

Figura 48: Imagem de parte do código produzido pelo Grupo 2. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Inicialmente, o personagem explica brevemente o funcionamento do jogo e pergunta 

qual é o seu nome, como ilustrado na Figura 49. 

 

Figura 49: Imagem do início do jogo criado pelo Grupo 2 (esquerda) e o blocos responsáveis 

por sua execução. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Programadas no código, há duas opções de resposta, “Harry Potter” e “Reuri Pota”. 

Caso a resposta dada pelo jogador seja a primeira, a música tema da franquia é reproduzida 

e o jogo procede por uma série de perguntas que envolvem os conteúdos estudados, com 

foco em Combinação. Respostas corretas avançam o script, enquanto respostas incorretas 

param o jogo, com exceção da primeira pergunta, que apenas muda a fantasia do personagem 

para “fantasia3” Se a resposta dada à pergunta inicial  for “Reuri Pota”, uma versão remixada 
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da música tema é reproduzida e as perguntas tomam um tom mais humorístico, incluindo 

erros gramaticais propositais. Novamente, respostas corretas dão continuidade ao script, 

enquanto respostas incorretas o interrompem, sem exceções dessa vez. Na hipótese do 

jogador não responder uma dessas duas opções, a fantasia do personagem é mudada para 

“fantasia3” e o jogo acaba. 

O grupo mostrou bastante autonomia e entusiasmo ao explorar a plataforma, e 

alegaram ter tido uma facilidade geral relativa às noções de programação. Além do uso eficaz 

dos blocos condicionais, desenhar seu próprio ator e adicionar sons os permitiu personalizar 

seu trabalho. Na parte matemática, apesar de um dos integrantes do grupo afirmar que a 

maior parte das perguntas envolvem Arranjo, apenas uma delas o faz, enquanto as outras 

abrangem o conteúdo de Combinação, mostrando uma certo desconhecimento sobre o 

próprio trabalho. Nenhumas das questões está necessariamente incorreta, porém, algumas 

das questões não ficaram bem definidas, dificultando a possibilidade de o jogador alcançar a 

resposta correta. 

Exemplos incluem: 

 

a) “Quantas poçoes se fazem com 5 elementos?”, no caminho 

“sério”; 

b) “o reuri ta fazenu o passinhu du romanu e mandou a 

sarrada patrona - ele imbraso tem 10 passinho mais só podi 

usa 6 - quantus passinhu ele podi manda?”, no caminho 

“descontraído”. 

 

O primeiro exemplo não deixa explícita a situação que o grupo queria expressar. Uma 

pergunta como “Quantas poções podem ser feitas, utilizando 2 elementos de 5 disponíveis?” 

ajudaria mais na compreensão, mas ainda não deixa claro se a ordem dos elementos alteraria 

a poção resultante. Para remediar isso, os alunos alegaram que o jogo viria com um manual 

de instruções detalhando o processo fictício para a confecção de uma poção e quaisquer 

outros detalhes que possam ter ficado confusos na fala do personagem. No entanto, não 

apresentaram esse manual ao pesquisador. 

O segundo exemplo fala que o personagem está realizando uma dança e pode utilizar 

6 passos de 10 disponíveis. A dificuldade de compreensão se encontra na pergunta final, que 

questiona quantos passos ele pode empregar, ao invés de quantas sequências de passos 

diferentes podem ser executadas. 

Outro caso de falta de compreensibilidade se dá quando o jogo acaba ao se errar uma 

resposta. Não há nenhum som ou mensagem indicando que o jogador falhou ou “morreu”, o 

que pode fazer com que ele interprete que o jogo simplesmente “travou”. 
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A ideia inicial do grupo era criar um quiz sobre poções de Harry Potter, no qual o 

jogador teria de calcular o número de ingredientes ou combinações de ingredientes envolvidos 

para vencer. Os alunos alegam ter mudado a proposta ao descobrir mais comandos e 

controles do Scratch. A única dificuldade relatada no desenvolvimento do projeto foi adaptar 

o conteúdo das aulas ao jogo. 

 

5.2.4.3 GRUPO 3 

O Grupo 3 decidiu fazer uma história interativa sobre dois amigos skatistas em um 

parque, no qual há três corrimãos. Um dos personagens quer saber de quantas formas 

diferentes os dois podem executar manobras ao mesmo tempo nesse cenário. Mais 

especificamente queria saber de quantas maneiras os personagens podem se dispor, cada 

um utilizando um corrimão. 

Esse foi um dos poucos grupos que solicitou ajuda em aula. Na aula 6, já haviam 

selecionado dois skatistas como atores e um lugar público com corrimões como pano de fundo 

e gostariam de saber como fazer seus personagens aparecerem em um determinado lugar 

do Palco. Para isso, aprenderam a incluir blocos de movimento e aparência logo abaixo do 

bloco “quando clicar na bandeira verde”, como na Figura 50, a seguir:  

 

Figura 50: Blocos de posicionamento inicial de um dos atores do projeto do Grupo 3. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Neste exemplo, logo que o programa é iniciado, o tamanho, fantasia e as coordenadas 

do ator são alteradas para que apareça em determinado lugar de uma maneira pré-definida.  

Além disso, os alunos também precisavam saber como sincronizar o diálogo entre os 

atores. Portanto, aprenderam também sobre a função de fazer os atores enviarem e 

receberem “mensagens”, que são informações ocultas trocadas entre os atores para sinalizar 

quando suas ações devem ser iniciadas. Veja o exemplo a seguir: 
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Figura 51: 

a) O primeiro ator executa suas ações e 

manda uma mensagem a todos os 

outros atores do projeto. 

b) O segundo ator executa suas ações 

quando recebe a mensagem e manda 

outra mensagem ao final, para que o 

diálogo possa ser continuado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Inicialmente, os skatistas apenas dialogariam entre si e o programa simularia as 

manobras que poderiam ser feitas, sem entrada de dados por parte do usuário. Após debate 

sobre a questão da interatividade, decidiram que o usuário responderia à pergunta do skatista. 

Após, discutiram opções de personalização e sobre como estender seu trabalho além da ideia 

inicial, resolvendo mudar os personagens de cenário e adicionar mais um personagem após 

a simulação das manobras, para que continuassem seus questionamentos. 

Durante a semana disponibilizada para o desenvolvimento do projeto, o grupo 

apresentou dúvidas sobre como fazer os personagens aparecerem no ângulo desejado ao 

iniciar o programa, pois os atores giravam sobre seu eixo durante a execução do programa, 

ao simular as manobras e não voltavam ao normal ao ser reiniciado. Para remediar a situação, 

foi utilizado o bloco “aponte para a direção” logo após o bloco “quando clicar na bandeira 

verde”, como mostra a Figura 52, fazendo com que o personagem redefine sua direção ao 

iniciar o projeto. 
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Figura 52: Imagem dos blocos iniciais utilizados para posicionar um dos atores do projeto 

desenvolvido pelo Grupo 3. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Também indagaram sobre como fazer um terceiro personagem iniciar o programa 

oculto e aparecer quando desejado. Para isso, foram utilizados os blocos “esconda” abaixo 

de “quando clicar em bandeira verde” e “mostre” abaixo de “quando receber”, para que o 

personagem aparecesse apenas quando recebesse uma mensagem específica. Esses 

comandos são mostrados na Figura 53. 

 

Figura 53: Imagem dos blocos de posicionamento do terceiro ator utilizado no projeto do 

Grupo 3. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Também tiveram dificuldade na simulação das manobras, pois os personagens saiam 

de cima dos corrimões enquanto giravam. Uma inspeção mais detalhada das mudanças de 

coordenadas que os personagens sofriam foi necessária para consertar isso. 

Ao final dos ajustes feitos pelo grupo, o projeto contou com 3 atores, dois panos de 

fundo e 15 scripts. Portanto, fica inviável mostrá-lo em sua totalidade aqui. Então, serão 

analisadas algumas partes dele separadamente. Após o posicionamento e diálogo inicial dos 

personagens, um deles pergunta “quantas manobras nós dois podemos mandar ao mesmo 

tempo nesses corrimãos?” e envia uma mensagem a todos os atores. Ao receber essa 

mensagem, o outro ator fala a resposta dada pelo usuário, como mostra a Figura 54. 
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Figura 54: Imagem de um dos personagens do projeto do Grupo 3 falando a resposta dada 

pelo usuário (direita) e a parte do código responsável por isso (esquerda). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 

Se a resposta inserida estiver correta, o skatista fala “ta certo”. Caso contrário, diz “não 

mano”. Em ambos os casos, o programa simula as manobras em seguida, fazendo os 

personagens deslizarem pelos corrimãos em sincronia, com o uso de blocos de movimento, 

conforme mostra a Figura 55. 
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Figura 55: Imagem dos personagens da história criada pelo Grupo 3 realizando manobras 

nos corrimão (esquerda) e parte do código responsável por isso (direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Após essa etapa, o cenário é mudado para um skatepark12 e mais um personagem é 

inserido. Um dos personagens anteriores pergunta se todos os três podem andar juntos nos 

obstáculos presentes na imagem. Seja qual for a resposta digitada, o terceiro personagem 

afirma achar que é possível, mas que está muito cansado no momento. O programa é 

finalizado com essa fala do personagem. O diálogo pode ser visto na Figura 56. 

 

Figura 56: Imagem do diálogo final entre os personagens da história criada pelo Grupo 3. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch 

 

                                                

12 Ambiente recreativo construído para a prática do esqueitismo. 
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Os integrantes do grupo definiram a construção do cenário como sua maior facilidade 

ao desenvolver o projeto. Para isso utilizaram duas imagens extraídas da internet e as 

ajustaram para se adaptar ao tamanho do Palco. Os atores e suas fantasias também foram 

imagens de skatistas retiradas da internet. Como dificuldade, apontaram a estruturação do 

diálogo, para qual tiveram de aprender a função de enviar e receber “mensagens”, descrita 

anteriormente nesse subcapítulo. 

O propósito do grupo era desenvolver diversas situações envolvendo os personagens, 

fazendo eles mudarem de cenário e adicionando ou removendo atores, com perguntas 

semelhantes, mas adaptadas para cada situação. Porém, por limitações de tempo e exaustão, 

acabaram desistindo do plano. Como resultado, alguns aspectos da história parecem 

inacabados, como a aparição do terceiro personagem, cujo propósito não é claro. Ao solicitar 

a ajuda do pesquisador durante a semana, um dos integrantes do grupo mostrou ao 

pesquisador que o movimento dos personagens durante a simulação das manobras estava 

dessincronizado. Ele consertou apenas parte disso alterando os blocos de movimento 

utilizados na ação, com o resto permanecendo fora de sincronia. Ainda, a variável 𝑁, exibida 

na tela, não é utilizada nenhuma vez. 

A questão matemática utilizada é simples e a aplicação do conteúdo está correta. Para 

calcular de quantas formas diferentes duas pessoas podem ocupar três corrimãos, com cada 

pessoa utilizando apenas um corrimão por vez, deve-se calcular o número de arranjos 

possíveis entre 3 elementos, tomados 2 a 2, resultando em 6 modos distintos. Porém, como 

em outros casos analisados nessa pesquisa, é possível que a pergunta não tenha ficado clara 

o suficiente para que o usuário possa respondê-la corretamente. As outras perguntas que o 

projeto envolveria caso fosse desenvolvido mudariam apenas os valores de entrada utilizados. 

 

5.2.4.4 GRUPO 4 

O projeto do Grupo 4 é um minijogo consistindo de apenas uma pergunta. Conta com 

um cenário medieval e um mago como personagem, ambos retirados da internet. O mago 

afirma possuir 10 magias, mas relata que seu poder só o permite invocar 6 delas. Então, 

pergunta ao jogador que quantas formas diferentes essas magias podem ser invocadas, como 

pode ser visto na Figura 57. 
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Figura 57: Imagem do jogo criado pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O grupo definiu o número de combinações possíveis de 10 elementos, tomados 6 a 6, 

como resposta (210). Em caso de resposta correta, o mago congratula o jogador. Senão, diz 

para ele tentar novamente. 

Há alguns erros de programação no projeto, que podem ser vistos analisando o código 

exibido na Figura 58. 

 

Figura 58: Imagem do código utilizado no jogo criado pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 

Primeiramente, o objetivo do grupo era fazer com que o jogador pudesse responder 

novamente a pergunta em caso de erro. Porém, os blocos utilizados para isso não realizam a 
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ação desejada. Ao receber uma resposta incorreta, o programa executa os comandos do 

destaque da Figura 58. Nenhum dos blocos inseridos faz a pergunta novamente ao jogador. 

Portanto, o valor da resposta continua o mesmo digitado inicialmente. Logo, o bloco “repita 

até que resposta = 210“ apenas faz com o que o mago diga “Não esta correto aprendiz tente 

novamente” infinitamente, sem dar a chance ao jogador de alterar a sua resposta. 

Além disso, o grupo criou duas fantasias para o personagem, que podem ser vistas na 

Figura 59, a fim de utilizá-las em momentos diferentes do jogo. 

 

Figura 59: Imagem das fantasias utilizadas pelo ator do jogo criado pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

A fantasia “wizard” seria utilizada durante a maior parte do jogo e a fantasia “wizard2”, 

em caso de resposta correta. Porém, não foi utilizado nenhum bloco para fazer o personagem 

mudar para a fantasia desejada no início do jogo, fazendo com que ele assuma a última 

fantasia utilizada pelos programadores, que no caso, é a incorreta para a situação. 

A questão matemática utilizada também está aberta para interpretação, pois não 

especifica se a ordem em que as magias são invocadas importa, fazendo com que o jogador 

tenha dificuldade em encontrar a resposta determinada como correta. 

 

5.2.4.5 GRUPO 5 

O projeto do Grupo 5 é uma história interativa que coloca o usuário no papel de alguém 

que vai a uma confeitaria comprar sorvetes. O ator utilizado pelo grupo faz o papel de 

atendente da loja e oferece 5 sabores de sorvete ao usuário, que escolhe quantas vezes quer 

repetir cada um, como exemplificado na Figura 60. Então, o programa calcula de quantas 

formas diferentes pode-se permutar as bolas de sorvete entre si. 
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Figura 60: Imagem do projeto desenvolvido pelo Grupo 5, em que a atendente pergunta ao 

usuário quantas vezes quer repetir um sabor de sorvete. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O projeto é basicamente uma versão modificada do programa para o cálculo de 

permutações, desenvolvido em aula. Inicialmente, a atendente pergunta se o usuário gostaria 

de um sorvete. Se a resposta for negativa, lamenta-se e se despede. Se for positiva, pergunta 

quantos dos 5 sabores a pessoa quer e armazena esse valor em uma variável chamada 𝑛. 

Pergunta, a seguir, se o usuário quer algum sabor repetido. Em caso negativo, calcula o 

fatorial de 𝑛, utilizando o bloco criado pelo pesquisador. Caso contrário pergunta quantas 

vezes cada sabor será repetido, armazenando cada resposta em uma variável diferente e 

calculando o fatorial de cada uma, utilizando o bloco criado, novamente. Ao final aplica o 

valores na fórmula para o cálculo do número de permutações entre 𝑛, elementos, com 5 

elementos repetidos. A atendente diz o resultado e informa que as máquinas pararam de 

funcionar, mas que “a intenção é a que conta”. 

No que se refere à programação, nenhum erro foi encontrado pelo pesquisador. 

Porém, a interface do projeto ficou poluída com todas as variáveis utilizadas sendo exibidas, 

como mostra a Figura 60. Matematicamente, a utilização do número de sabores que o usuário 

quer como o valor de 𝑛 está incorreta, pois não conta os sabores repetidos. Assim, alguém 

pode querer 2 sabores, repetindo 3 vezes cada um, e o programa calculará 
2!

3!⋅3!
, resultando 

em ≅ 0,05 permutações. Para remediar isso, a questão poderia ser alterada para perguntar o 

número de bolas de sorvete desejadas ou, ainda, definir 𝑛 como a soma dos números de 

vezes que o usuário quer repetir os sabores. 

Os integrantes do grupo afirmaram que sua ideia inicial envolvia Combinação, mas 

tiveram de alterar a fórmula utilizada para melhor adequá-la à situação apresentada. 

Afirmaram encontrar facilidade em pensar o tema principal do programa e trabalhar com seu 
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formato simples. Porém, problemas de saúde de uma das integrantes dificultaram boa parte 

da realização e apresentação do trabalho. 

5.2.4.6 GRUPO 6 

O Grupo 6 criou uma história interativa utilizando conceitos e personagens da 

animação americana Rick and Morty, de Justin Roiland e Dan Harmon, sobre Rick, um 

cientista que viaja entre dimensões. O usuário faz o papel de Morty, assistente de Rick, e deve 

resolver o seguinte problema: “Tenho 4 dimensões para visitar e só tenho 2 baterias de 

microverso. Cada bateria me permite conhecer uma dimensão, e não quero repetir nenhuma 

delas. De quantas formas diferentes posso planejar essa viagem?”, como pode ser visto em 

parte na Figura 61. 

 

Figura 61: Imagem da história interativa desenvolvida pelo Grupo 6, mostrando parte da 

pergunta feita pelo ator. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Se a resposta estiver certa, o ator muda de fantasia e o programa executa uma breve 

animação que representa o cientista viajando pelas dimensões, como exibido na Figura 62.  

A animação consiste de uma troca rápida de panos de fundo, pré-programados pelos alunos. 
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Figura 62: Imagem de partes da animação criada pelo Grupo 6 para seu projeto final. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Após, voltando ao seu laboratório como plano de fundo, muda novamente de fantasia 

e expressa contentamento com o usuário, como mostra a Figura 63. Em caso de resposta 

errada, é solicitada uma nova resposta. 

 

Figura 63: Imagem da parte final da história desenvolvida pelo Grupo 6. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Ao longo da semana disponibilizada para o desenvolvimento do trabalho, o programa 

apresentou erro ao não executar as ações finais programadas pelo grupo (troca de fantasia e 

diálogo). Para solucionar isso, foram inseridas trocas de mensagens entre as ações para que 

uma levasse à outra. Porém, o diálogo não obedecia ao tempo determinado para as falas, 

fazendo com que elas fossem reproduzidas muito rapidamente. A Figura 64 mostra que o ator 

deveria dizer “É isso, você conseguiu”, por 5 segundos. Porém, a mensagem é quase que 

imperceptível durante a execução do programa. 
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Figura 64: Imagem da parte do código desenvolvido pelo Grupo 6 responsável pela fala final 

do ator criado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Infelizmente, tanto pesquisador quanto alunos não foram capazes de encontrar a fonte 

da falha e acreditam na possibilidade de ser uma deficiência da plataforma, que já havia 

apresentado defeitos anteriormente (vide descrição da Aula 4). 

Outro detalhe que foi aperfeiçoado com a ajuda do pesquisador, foi automatizar o início 

das mudanças de panos de fundo responsáveis pela animação, por meio de troca de 

mensagens, como visto na Figura 65. Anteriormente, a tecla de espaço deveria ser 

pressionada no momento certo para iniciar a animação 

 

Figura 65: Imagem dos scripts responsáveis pelo comportamento do Palco. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

A pergunta utilizada abrange o conteúdo de combinações, não importando a ordem 

em que as dimensões são visitadas, o que talvez não fique explícito em sua formulação. O 

cálculo feito pelo grupo também está correto, que defendeu seu raciocínio em aula. 
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Inicialmente, o grupo queria construir um projeto em que o cientista realizasse testes 

em cobaias, mas encontraram dificuldade em desenvolver a ideia, decidindo, por fim, 

substituir experimentos por viagens a outras dimensões.  

 

5.2.4.7 GRUPO 7 

O Grupo 7 foi o único a não apresentar um trabalho finalizado. O grupo teve a ideia de 

fazer um jogo de perguntas em que um ator, disposto sobre um cenário consistindo de uma 

imagem representando 8 casas em uma rua, conforme Figura 66. A partir desse cenário, o 

ator faria perguntas envolvendo os conteúdos estudados em aula, utilizando essas casas 

como elementos a serem permutados, arranjados ou combinados. 

 

Figura 66: Interface do projeto desenvolvido pelo Grupo 7. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Porém, o código desenvolvido não reflete isso e seu funcionamento não faz sentido 

nesse contexto. Na Figura 67, exibe-se partes dos scripts ligado ao ator utilizado. 
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Figura 67: Imagem de parte dos scripts associado ao ator do projeto desenvolvido pelo 

Grupo 7. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Primeiramente, o ator propõe calcular as possibilidades de pares que podem ser 

formados com o conjunto de 8 casas do cenário. Então, pergunta ao usuário o “conjunto total 

de casas” e armazena o resultado na variável 𝑛′. A seguir, pergunta o número de pares de 

casas e memoriza o valor na variável 𝑝. A partir daí, o grupo comete o mesmo erro encontrado 

em seus trabalhos anteriores, utilizando o bloco criado pelo pesquisador para calcular o 

fatorial da variável 𝑛, sem ter dado um valor pra ela. Ao definir o valor da variável 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 

também faz uso de 𝑝!, sem ter dado valor a essa variável. 

Apesar dos erros de programação, o problema proposto, calcular o número de pares 

diferentes que podemos formar com 8 casas, faz uso do conteúdo de Combinação, que é o 

que os alunos tentam empregar aqui. Porém, definem como 𝑝 o resultado final desejado, ao 

invés de 2, que é o número de elementos por agrupamento. 

Mais além, os alunos programaram o ator com esse script e aplicaram o mesmo código 

ao Palco, com apenas perguntas diferentes, como pode ser visto no script exibido na Figura 

68. Ambos os scripts estão codificados para serem executados ao clicar no botão Bandeira 

Verde, mas, como não é possível que isso aconteça, o programa executa as ações associadas 

ao ator primeiro e as ações do Palco imediatamente em seguida. 
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Figura 68: Imagem do código associado ao Palco do projeto desenvolvido pelo Grupo 7. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Os alunos alegaram ter planos mais ambiciosos para o projeto, envolvendo mais 

perguntas, mas acabaram por não finalizá-lo. 

5.2.4.8 GRUPO 8 

Este grupo criou um misto de história interativa com programa para o cálculo de 

combinações. No início, dois personagens resolvem rapidamente um exercício de análise 

combinatória envolvendo o conteúdo de Combinação e, depois que isso acontece, o usuário 

pode usar uma ferramenta para calcular combinações, informando os valores necessários 

para o cálculo. 

Analisa-se o código abaixo, iniciando pelos scripts utilizados pelo primeiro ator a 

aparecer na história, vistos na Figura 69. 
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Figura 69: Imagem de parte da história criada pelo Grupo 8 (à esquerda) e do script 

responsável pelas ações de um dos personagens (à direita) 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O ator, que faz o papel de professora na história, pergunta ao usuário se deseja 

estudar “análises combinatórias” (destaque a da Figura 69). Se o responder “sim”, o ator anda 

200 passos13, com a troca de fantasia a cada 10 passos dando a ilusão de caminhada, devido 

à aparências das fantasias utilizadas, como pode ser visto na Figura 70. 

 

Figura 70: Imagem das fantasias utilizadas pelo ator inicial do projeto produzido pelo Grupo 

8. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O objetivo do grupo foi fazer a professora caminhar até sair de cena, dando a 

impressão de que se dirigiu até a sala de aula. Porém, o bloco “se tocar a borda, volte” 

(destaque b da Figura 69), faz com que, caso a personagem não esteja a exatamente 200 

                                                

13 Esses passos não se referem aos passos simulados pelo caminhar do ator, e sim, aos 480 passos 
que um Palco do Scratch tem de largura, definidos a partir de coordenadas cartesianas. 
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passos da borda, ela caminhe até lá e volte em direção ao meio, tirando o sentido de sua 

caminhada. Isso acontece no caso de o jogador reiniciar o jogo, já que o grupo não definiu 

blocos de posicionamento inicial para ela. 

Ao trocar o cenário, este ator desaparece e dois novos são exibidos. Um deles faz o 

papel de professora, seguindo de onde o ator anterior parou. O outro faz o papel de aluna. A 

professora diz que irá rever combinações simples nessa aula e pergunta à aluna de quantas 

maneiras diferentes pode separar 10 bolinhas de cores distintas, colocando cada 2 bolinhas 

em saquinhos separados. A aluna responde que, “colocando 10 bolinhas distintas, 2 em cada 

saquinho, é possível fazer 45 combinações”. Para realizar esse diálogo, o grupo sincronizou 

manualmente as falas dos personagens, como pode ser visto na Figura 71, ao invés de usar 

mensagens, como fizeram para determinar troca de cenários e quando um personagem 

deveria ser “mostrado” ou escondido”. 

 

Figura 71: Imagem dos scripts associados à personagem da professora (acima) e da aluna 

(abaixo) no projeto final desenvolvido pelo Grupo 8. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 



93 
 

 

Após essa história, o cenário muda novamente, dessa vez para uma praia, onde um 

personagem diz para o usuário perguntar tudo sobre combinações, como mostra a Figura 72. 

Depois disso pergunta “Qual é o número de elementos?” e armazena o resultado em uma 

variável 𝑛. Pergunta, em seguida, “Qual é o número de combinações?” e memoriza o resultado 

utilizando uma variável chamada 𝑝. Então, faz uso do scripts criados em aula para calcular o 

número de combinações de 𝑛 elementos, tomados 𝑝 a 𝑝. 

 

Figura 72: Imagem de parte dos scripts utilizados pelo ator final do projeto desenvolvido pelo 

Grupo 8, para o cálculo do número de combinações. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

No que diz respeito à programação, o programa só apresentou o erro apontado 

anteriormente. O grupo faz uso de diversos atores e planos de fundo para aumentar a imersão 

na história e personalizar sua interface. 

Porém, matematicamente, há um erro no cálculo do número de combinações de 𝑛 

elementos, tomados 𝑝 a 𝑝, pois toma 𝑝 como o número de combinações, que deveria ser a 

resposta final. No lugar disso, deveria ser perguntado o número de elementos por 

agrupamento. 
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5.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

Como detalhado na Metodologia, os alunos participantes da pesquisa responderam a 

dois questionários, um deles realizado antes de as atividades com o Scratch serem realizadas 

(Apêndice H) e o outro posteriormente (Apêndice I). Descreve-se aqui as respostas 

submetidas pelos alunos. 

 

5.3.1 QUESTIONÁRIO 1 

A esse questionário, responderam 17 alunos, entre os 19 da turma. 

Como primeira questão, perguntou-se aos alunos se costumam fazer uso de 

tecnologias digitais como computador e celular com frequência e, em caso de resposta 

afirmativa, para quais propósitos. Apenas um dos alunos respondeu negativamente à 

pergunta, corroborando com a teoria de Prensky (2001) de que os estudantes atuais são 

Nativos Digitais, fazendo uso e sendo cercados constantemente por computadores, 

videojogos, celulares e outras ferramentas da era digital. Entre os motivos de uso listados, o 

maior foi lazer (assistir filmes, séries e vídeos, escutar música e jogar videojogos), com acesso 

a redes sociais em segundo lugar e trabalhos escolares, informações e curiosidades em 

terceiro lugar. 

A segunda questão perguntou se tinham alguma familiaridade com alguma linguagem 

de programação. Somente um aluno respondeu que sim, citando Tinkercad, SolidWorks e 

programação com robôs LEGO. O fato de a maioria da turma não ter tido nenhum contato 

com essa área apesar de estar cercada de aparatos digitais aponta uma deficiência do ensino 

em se adaptar à realidade do aluno e utilizar materiais de seu cotidiano para apresentar novas 

possibilidades em questão de educação. 

Ao serem indagados sobre suas facilidades e dificuldades pessoais no aprendizado 

de Matemática, as respostas variaram mais. Boa parte da turma afirmou ter facilidade com 

cálculos, mas dificuldade em interpretação de problemas. Outra parte declarou aptidão lógica, 

mas complexidade em memorizar fórmulas. Alguns alunos afirmaram ter somente 

dificuldades, enquanto um dos alunos (o mesmo que tinha contato prévio com programação) 

alegou o contrário. A dificuldade de compreensão de cenários matemáticos pôde ser 

observada ao longo da pesquisa. Os exercícios trabalhados em aula e os projetos finais 

desenvolvidos buscavam ajudar os alunos a contextualizar os conteúdos estudados, 

requerendo que analisassem as situações utilizadas para aplicar seus conhecimentos de 

forma adequada. Apesar de o pesquisador não considerar a memorização de fórmulas ideal, 

preferindo que os alunos entendessem o seu processo de desenvolvimento, os algoritmos 

desenvolvidos nos trabalhos de Permutação, Arranjo e Combinação, ao fragmentar essas 

fórmulas e proporcionar aos alunos que as manipulem em partes, busca ajudar na sua fixação. 
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A seguir, foram indagados sobre as aplicações práticas da disciplina de Matemática 

que conseguiam observar fora da sala de aula. O objetivo dessa pergunta era fazer os alunos 

pensarem e repararem na presença da Matemática na sociedade, para ajudá-los a 

desenvolver seus projetos finais, bem como investigar se os alunos sentiam uma conexão 

entre as atividades realizadas na escola e sua realidade. A grande maioria da turma usou 

Matemática Financeira, mais especificamente, o pagamento de contas, como resposta.  

Alguns outros citaram Geometria e sua presença nas construções urbanas. Um dos alunos 

mencionou o uso de lógica matemática e sistemas de avaliação, como a atribuição de notas 

para dar um parecer sobre o aprendizado de um estudante. 

A questão final perguntou se a turma se sentia motivada a estudar Matemática e o 

porquê de sua resposta. Dos 17 alunos que responderam ao questionário, sete afirmaram se 

sentir motivados, com o principal motivo apontado sendo a importância e influência da 

matemática no mundo e em suas vidas, bem como sua presença em cursos de Ensino 

Superior. Outros sete alunos não se sentiam motivados, quatro deles por não se identificar 

com a disciplina e os outros três por ter dificuldades de aprendizado. Dois outros estudantes 

afirmaram que sua motivação dependia do seu nível de facilidade ou compreensão dos 

conteúdos sendo estudados em cada momento. Uma aluna alegou ser motivada pela 

aprovação na disciplina. Essa questão serve para comparação com questões do questionário 

subsequente, que perguntam aos alunos se se sentiram motivados durante o período em que 

a pesquisa foi realizada e o porquê. 

 

5.3.2 QUESTIONÁRIO 2 

O segundo questionário tinha como intuito analisar como os alunos julgaram o uso do 

Scratch como ferramenta de ensino, avaliar as vantagens e desvantagens da proposta e 

maneiras de aperfeiçoá-las. 

Ao citar as facilidades encontradas no uso do Scratch, a turma destacou a 

acessibilidade da linguagem de programação, por ser intuitiva e fácil de utilizar, com uma 

interface atraente que faz uso de cores e formas para facilitar seu entendimento, podendo ser 

utilizada até por pessoas sem noções prévias de programação, além de explicações 

detalhadas sobre o funcionamento de cada bloco. Também definiram a caracterização do 

cenário, panos de fundo e personagens como os aspectos mais fáceis da programação em 

Scratch. Dois alunos ainda mencionaram os tutoriais disponíveis na plataforma e a facilidade 

para criar jogos e animações divertidos, sem uso de fórmulas matemáticas. Um dos 

integrantes do Grupo 1 comentou sobre a criação de blocos facilitar o desenvolvimento de 

códigos repetitivos. 

As dificuldades variaram mais de aluno para aluno, porém, as mais presentes foram 

aplicar as fórmulas matemáticas nos programas desenvolvidos e a complexidade inicial para 
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se familiarizar com a linguagem, especialmente para quem tem dificuldade com computação. 

Outras incluem a criação de variáveis, movimentação e interação entre os personagens por 

meio do envio de mensagens. Também foi mencionado o uso dos blocos de comando, 

comparado à caracterização do cenário, mencionada acima. 

Grande parte dos alunos descreveu sua experiência durante a realização da pesquisa 

como empolgante, educativa ou interessante, principalmente por se tratar de uma área nova 

para eles, com a utilização de um software até então desconhecido. Porém, alguns relataram 

considerar o desenvolvimento dos projetos muito complicado justamente por não estarem 

acostumados com os conceitos trabalhados. Dentre estes, uma aluna informou não ter 

entendido o que estava fazendo, só conseguindo se situar ao observar as ações dos colegas, 

alegando se sentir incapaz de realizar as atividades sozinha. Outro estudante afirmou que, 

mesmo com essa dificuldade, achou legal criar um programa e que “pegou o jeito” com o 

tempo. Por fim, uma das alunas declarou que, provavelmente não esquecerá as fórmulas 

estudadas, por ter desenvolvido exercícios e animações com elas. 

Uma das perguntas questionou se os participantes acreditam que desenvolver projetos 

no Scratch auxilia no entendimento dos conceitos de Análise Combinatória. Quase toda a 

turma respondeu que sim, por dois motivos principais. Um deles é colocar os conteúdos em 

prática, fazendo-os pensar em situações de aplicação dos conteúdos estudados de acordo 

com sua visão de mundo. 

O segundo motivo é o fato de ser um modo diferente de trabalhar os assuntos. 

Segundo as respostas, o aluno tem mais chances de entender uma matéria ao ser exposto a 

ela por mais de um método, o que aconteceu ao aliar as aulas tradicionais com o 

desenvolvimento de projetos. Outros motivos citados incluem tornar a aula legal e dinâmica 

sem desviar dos conteúdos, a atratividade do Scratch e estimulação à memorização das 

fórmulas trabalhadas previamente em aula. Dois alunos também afirmaram que estudar os 

scripts desenvolvidos os ajudou a compreender essas fórmulas ao invés de simplesmente 

decorá-las. Apenas dois estudantes responderam que o Scratch não foi útil a seu 

aprendizado, pois envolver programação e computação dificultou seu entendimento. 

Também foi perguntado quais programas foram mais fáceis ou mais difíceis de 

construir, a fim de analisar se haveria um padrão que determinasse o nível de dificuldade no 

desenvolvimento dos projetos. Não foi possível chegar a um consenso, pois as repostas 

variaram bastante de aluno para aluno. Porém, alguns dos estudantes afirmaram ter mais 

facilidade nos projetos finais por já ter um domínio melhor das noções de programação. 

Foi questionado se os alunos se sentiram motivados a desenvolver os projetos no 

Scratch e a maioria das respostas foi positiva. Entre os motivos, foram citados o fato de ser 

uma experiência diferente, lúdica e divertida, que foge à rotina da sala de aula; a possibilidade 

de dar vida a diversos projetos criativos; a satisfação em ver um projeto criado por eles 
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mesmos funcionando e a aprendizagem de uma habilidade nova. Um dos alunos afirmou que 

se sentiu motivado, mas que precisa de mais prática e atenção para desenvolver projetos 

mais elaborados que os básicos fornecidos pelo site. Novamente, dois alunos não se sentiram 

motivados, por não ter facilidade ao trabalhar com computação, fazendo com que se 

sentissem incapazes. 

A próxima pergunta dizia respeito ao uso da metodologia de projetos como auxiliadora 

do aprendizado. Quase todos os alunos responderam que ela ajuda, pois apresenta os 

conteúdos de forma diferente, o colocam em prática, prendem a atenção e motivam os alunos, 

facilitando a fixação. Dois alunos responderam que não ajuda, pois “não acrescenta em nada” 

e porque entenderam melhor a matéria em sala de aula. Outros responderam 

condicionalmente, falando que ela é produtiva, mas que não deveria ser trabalhada em grupo 

ou que só é proveitosa quando não envolve criação de sistemas ou “coisas mais complicadas” 

no computador. 

Por fim, foram solicitadas sugestões para que a proposta seja melhorada. A sugestão 

mais frequente foi a inclusão de mais aulas teóricas sobre a utilização do Scratch, com tempo 

mais prolongado no Laboratório de Informática. As outras sugestões diziam respeito ao 

trabalho em grupo. Uma das alunas sugeriu mudar os grupos ou desfazê-los e ser mais rígido 

com as pessoas que não contribuem com os colegas. Outra aluna afirmou que as explicações 

dadas pelo pesquisador sobre os projetos deveriam ser revistas para que todos os membros 

do grupo entendessem, ao invés de só alguns. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos objetivos principais do trabalho aqui desenvolvido foi utilizar o Scratch como 

ferramenta auxiliar a fim de contribuir para o entendimento dos conteúdos de Análise 

Combinatória pelos alunos da turma no qual foi aplicado. Observando as respostas 

submetidas pelos alunos aos questionários, bem como o desenvolvimento apresentado no 

período de duração da pesquisa, pôde-se concluir que a proposta foi bem sucedida, em sua 

maior parte, ao trabalhar o mesmo conteúdo de formas diferentes, proporcionando aos 

estudantes mais do que apenas um caminho para sua compreensão. Ao abordar o papel do 

docente como orientador/mediador da aprendizagem, Moran, Masetto e Behrens definem 

como princípios metodológicos norteadores, entre outros: 

 

c) Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar texto 

escrito, comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídica. 

Aproximar as mídias, as atividades, possibilitando que transitem 

facilmente de um meio para o outro. Experimentar as mesmas 

atividades em diversas mídias. Trazer o universo do audiovisual 

para dentro da escola. 

d) Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala de aula e 

fora dela, as atividades solicitadas, as dinâmicas propostas, o 

processo de avaliação. A previsibilidade do que o docente vai 

fazer pode tornar-se um obstáculo instransponível. A repetição 

pode tornar-se insuportável, a não ser que a qualidade do 

professor compense o esquema padronização. 

(MORAN, MASETTO E BEHRENS, 2006, p. 31) 

 

As aulas ocorridas no Laboratório de Informática, fazendo uso do Scratch, foram 

aliadas a aulas tradicionais em sala de aula, a fim de que se completassem para, 

potencialmente, alcançar um número maior de alunos do que um único método conseguiria. 

Os estudantes, por sua vez, responderam positivamente a isso, com alguns deles afirmando 

que o trabalho com programação os fez compreender os conteúdos estudados de uma 

maneira mais eficiente do que uma aula realizada somente em sala de aula. Porém, apesar 

de a maioria da turma considerar a utilização do Scratch como positiva para a sua 

aprendizagem, alguns dos alunos afirmaram que trabalhar com computação dificultou sua 

compreensão e que as lições em sala de aula foram muito mais simples e de fácil 

entendimento. Portanto, é importante notar a importância da integração entre os meios de dar 

aula, ao invés de optar por uma única maneira aparentemente superior. 
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Em relação ao segundo princípio apontado por Moran, Masetto e Behrens (2006), no 

que diz respeito à variação das atividades solicitadas e diferente formas de avaliação, o 

pesquisador considera que os trabalhos propostos atingiram esse objetivo, com os projetos 

produzidos consistindo desde programas puramente matemáticos a jogos e histórias, aliados 

a exercícios em sala de aula para fixação do conteúdo. 

Outro propósito da utilização do Scratch foi a introdução de noções básicas de 

computação aos alunos, que, em sua maioria, não tinham familiaridade com essa área do 

conhecimento anteriormente. Em grande parte devido à acessibilidade ofertada pelo Scratch, 

os estudantes conseguiram reproduzir ou criar scripts com êxito logo em seu primeiro contato 

com uma linguagem de programação. Ao final do período em que a pesquisa foi conduzida, 

apresentaram um domínio razoável de fundamentos como o uso de comandos condicionais e 

manipulação de variáveis, conseguindo utilizá-los em seus projetos sem necessitar o auxílio 

do pesquisador. Em suas respostas aos questionários, os estudantes expressaram satisfação 

em aprender sobre possibilidades que a programação oferece, até então desconhecidas a 

eles, e que vão além da disciplina de Matemática, como a possibilidade de criar seus próprios 

jogos e projetos pessoais. 

Por fim, outro efeito esperado foi motivar os alunos no processo de aprendizagem 

matemática. Em sua maioria, a turma afirmou ter sido motivada pelo desenvolvimento de 

projetos no Scratch, em grande parte pelo fato de ser uma experiência diferente da qual estão 

acostumados em sala de aula. Ao mesmo tempo em que a tecnologia foi utilizada para que 

pudessem trabalhar com algo que lhes fosse familiar, foram introduzidos a uma faceta dessa 

área que ainda não haviam explorado. Alguns dos alunos, mesmo apresentando dificuldade 

com a programação, foram impulsionados pela vontade de aprender uma habilidade nova e 

desfrutar das possibilidades de criação que ela os proporcionaria. A exceção a isso foram os 

alunos que, por causa dessa mesma dificuldade, se sentiram desmotivados, tendo efeito 

contrário ao desejado. 

Para remediar isso, em aplicações subsequentes dessa proposta, seria interessante 

seguir uma das sugestões propostas pelos alunos, ter mais aulas detalhando o funcionamento 

do Scratch e permitindo a livre exploração da plataforma antes de exigir dos estudantes que 

criem programas com funcionamento específico. Devido aos limites de tempo impostos pelo 

calendário escolar, pode ser inviável fazer isso em horário de aula. Portanto, aulas de reforço 

podem ser aplicadas em um contraturno. Foi feito algo semelhante no decorrer dessa 

pesquisa, com atendimento sendo ofertado duas vezes por semana em horários diferentes. 

Porém, na maioria dos casos, os grupos compareciam com apenas um dos integrantes, 

enquanto os outros permanecessem com dificuldade. O efeito disso é que, a cada semana, 

esse integrante que assistia aos atendimentos tomava mais responsabilidade sobre o trabalho 

a ser desenvolvido pelo grupo e os membros restantes se tornavam apenas observadores. 
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Outra sugestão dos alunos foi realizar os trabalhos individualmente, em uma possível 

aplicação subsequente da proposta, o que pode corrigir essa falha. Entretanto, ao seguir essa 

recomendação, pode ser que fique mais difícil para o professor atender a todos os discentes, 

o que pode levar alguns deles a se sentirem abandonados e, portanto, causar mais 

desmotivação. 

Outra alternativa é desempenhar todas as aulas realizadas no Laboratório de 

Informática nesse contra turno, de preferência com as lições introdutórias e específicas sobre 

o funcionamento do Scratch ocorrendo antes do conteúdo de Análise Combinatória ser 

ensinado em sala de aula. Deve-se atentar, porém, à disponibilidade de horários dos alunos, 

para que não sejam excluídos da proposta. 

Ao utilizar a Metodologia de Projetos nesta pesquisa, foi esperado dos estudantes um 

certo nível de autonomia, ao manipular os elementos da linguagem de programação com a 

qual trabalharam, experimentando com os comandos a fim de solucionar problemas e traçar 

caminhos que os levassem a seus objetivos, aprendendo por meio da exploração para, assim, 

se constituírem como construtores do seu próprio conhecimento. Ainda, através da criação de 

projetos que contextualizassem os conteúdos trabalhados, nos quais os alunos estiveram 

livres para escolher os tópicos que abordariam e o que produziriam (animação, jogo, programa 

ou história interativa) de acordo com suas preferências, pretendeu-se permitir que se 

comunicassem e se expressassem através do desenvolvimento de projetos, utilizando a 

programação como instrumento com o qual pudessem interpretar e manifestar conceitos 

matemáticos de acordo com sua visão de mundo.  

Considerando essas finalidades, o pesquisador acredita que houve falha em sua 

abordagem quanto à realização dos trabalhos. Devido ao fato de o primeiro contato da maioria 

dos alunos com noções de programação ter ocorrido no início das aulas realizadas como parte 

dessa pesquisa, o pesquisador foi bastante flexível no primeiro trabalho (referente ao 

conteúdo de Permutação), estendendo seu prazo de entrega e ajudando os alunos a 

desenvolvê-lo completamente em aula, guiando-os passo a passo em alguns casos. 

Continuar com essa prática nas semanas subsequentes fez com que alguns dos grupos não 

se empenhassem em realizar as atividades propostas em casa ou por conta própria, se 

acostumando com a rotina de desenvolver os programas em aula, no dia da entrega, 

conduzidos pelo professor, se tornando meros receptores da informação, ao invés de construir 

seu conhecimento por meio da exploração. Porém, nos grupos em que a proposta foi bem-

sucedida em incentivar os alunos a nesse aspecto, foi observado um domínio maior, tanto do 

Scratch quando dos conteúdos matemáticos, e os alunos se mostraram mais motivados. 

Outra falha cometida pelo pesquisador ocorreu no desenvolvimento e apresentação 

dessa história. Desenvolvida inicialmente apenas para prover aos alunos exemplos de 

possibilidades para o seu trabalho final, incluiu efeitos como adição de sons, atores 
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personalizados e troca de mensagens. Como o foco era apenas demonstrar a variedade de 

opções disponíveis, o resultado final foi uma história curta, mas que contava com diversos 

efeitos. Alguns estudantes interpretaram esse projeto como um padrão de trabalho finalizado 

e se limitaram a fazer apenas projetos similares, com uma só pergunta a ser respondida e 

que utilizassem os mesmos efeitos, sem se motivar a explorar o Scratch para conseguir 

desenvolver projetos mais personalizados. 

Entre os aspectos que o pesquisador considera exitoso pode-se citar a aplicação dos 

conteúdos estudados ao universo dos alunos, realizada por eles mesmos. Isso pode ser visto 

nos trabalhos finais realizados. No planejamento dessa pesquisa, ao idealizar os projetos 

finais, pensou-se que essa aplicação se daria em situações do dia a dia dos estudantes. 

Porém, vários grupos basearam seus projetos em videojogos ou animações, fazendo o 

pesquisador perceber que expressar conceitos matemáticos de acordo com sua visão de 

mundo não se limitava a cenários reais do cotidiano. Durante as aulas realizadas no decorrer 

desta pesquisa, os discentes conversavam entre si sobre videojogos e esportes eletrônicos 

com frequência, de modo que estes estavam mais relacionados ao seu universo do que um 

piquenique no parque, como foi o exemplo utilizado na história interativa desenvolvida pelo 

pesquisador. 

Os objetivos definidos no planejamento desta pesquisa foram, em geral, atingidos com 

êxito, de modo que se julga a proposta como eficaz e recomenda-se aplicações 

subsequentes, atentando também para as falhas observadas e apontadas aqui, bem como as 

sugestões para que sejam corrigidas.  
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APÊNDICE A – Plano de Aula: Fatorial 

 

Tema: Contagem e Fatorial 

Período previsto para execução: 3 períodos de 50 minutos. 

 

1. Conteúdos: 

 Contagem 

 Princípio multiplicativo 

 Fatorial 

 Introdução ao Scratch 

 

2. Objetivos 

Geral: Conceituar contagem, princípio multiplicativo e fatorial e introduzir a plataforma 

Scratch. 

Específicos:  

o Apresentar a definição do Princípio Multiplicativo. 

o Analisar exemplos de situações que envolvam Contagem. 

o Resolver exercícios que englobem os conteúdos de Contagem e Fatorial. 

o Apresentar a plataforma Scratch e sua comunidade virtual aos alunos. 

o Proporcionar aos alunos que conheçam e manipulem os blocos de 

comando do Scratch. 

o Desenvolver programas no Scratch para exemplificar o uso de comandos 

importantes, como blocos condicionais. 

o Apresentar aos alunos um programa criado no Scratch que realize o cálculo 

de fatorial de qualquer número natural a fim de que o reproduzam e o usem 

como base para projetos futuros.  

 

3. Metodologia 

A aula se desenvolverá de forma expositiva e dialogada, sendo iniciada com uma 

introdução à Análise Combinatória, utilizando o conteúdo de Contagem. Em seguida, 

será explicado o conceito de Fatorial de um número natural. Após, os alunos serão 

introduzidos à linguagem de programação Scratch e encaminhados ao Laboratório de 

Informática para explorar a plataforma online e construir dois programas como 
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exemplo, terminando com a construção de um programa que calcule o Fatorial de um 

número natural qualquer 

 

4. Recursos Didáticos 

Quadro branco, marcador, computadores, plataforma Scratch e livro didático. 

 

5. Desenvolvimento 

 

CONTAGEM 

Analisemos a seguinte situação: 

João possui uma camiseta rosa (r), uma camiseta branca (b), uma camiseta vermelha (v), 

uma calça azul (a), uma calça preta (p), um sapato (s) e um tênis (t). De quantas maneiras 

diferentes ele pode se vestir? 

Para responder essa questão, podemos construir uma árvore de possibilidades: 

 

 

Portanto, João pode escolher suas roupas de 3 ⋅ 2 ⋅ 2 = 12 maneiras diferentes 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 ⋅ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑠 ⋅ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙ç𝑎𝑑𝑜𝑠). 

 

Camiseta 
Rosa

Calça Azul

Sapato

Tênis

Calça Preta

Sapato

Tênis

Camiseta 
Branca

Calça Azul

Sapato

Tênis

Calça Preta

Sapato

Tênis

Camiseta 
Vermelha

Calça Azul

Sapato

Tênis

Calça Preta

Sapato

Tênis
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Vamos considerar outra situação. Quais são as possibilidades de resultado ao lançarmos 

uma moeda duas vezes? 

Em cada um dos lançamentos, há duas possibilidades: cara (c) ou coroa (k). 

Representando os lançamento em uma tabela, temos: 

 

1º Lançamento\2º 

Lançamento 

Cara (c) Coroa (k) 

Cara (c) cc ck 

Coroa (k) kc kk 

 

Temos 2 ⋅ 2 = 4 possibilidades (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 ⋅ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠). 

Para resolver essas questões foi empregado o princípio multiplicativo, também chamado 

de princípio fundamental da contagem: 

 

Princípio Multiplicativo: 

Considere que um acontecimento ocorra em duas etapas sucessivas, A e B. Se A pode 

ocorrer de m maneiras e se, para cada uma, B pode ocorrer de n maneiras, o número de 

maneiras de ocorrência do acontecimento é 𝑚 ⋅ 𝑛. 

FATORIAL DE UM NÚMERO NATURAL 

O fatorial de um número natural n é representado por n! (lê-se “n fatorial) e é definido por: 

 𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ … ⋅ 2 ⋅ 1, para 𝑛 ≥ 2 

 1! = 1 

 0! = 1 

EXEMPLOS: 

1) O fatorial do número 5! é 120, pois 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 120 

2) 8! = 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 40320 

 

Ao trabalharmos com um número natural n muito grande, o cálculo de n! pode ser 

exaustivo. Por isso, é conveniente fazermos algumas substituições, como, por exemplo: 

 10! = 10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 10 ⋅ 9! 

 𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1)!, para 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 ≥ 1 
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 𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2)!, para 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 ≥ 2 

 𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ (𝑛 − 3)! etc, para 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 ≥ 3 

EXEMPLOS:  

1) Simplifique as seguintes expressões: 

 
6!

4!⋅3!
=

6⋅5⋅4!

4!⋅3⋅2⋅1
=

6⋅5

3⋅2⋅1
=

6⋅5

6
= 5 

 
2000!

1999!
=

2000⋅1999!

1999!
= 2000 

 
(𝑛+1)!

(𝑛−2)!
=

(𝑛+1)⋅𝑛⋅(𝑛−1)⋅(𝑛−2)!

(𝑛−2)!
= (𝑛 + 1) ⋅ 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) = 𝑛3 − 𝑛 

2) Escreva as expressões abaixo em termos de 3! 

 
4!

4
=

4⋅3!

4
= 3! 

 
5!

2
=

5⋅4⋅3!

2
= 10 ⋅ 3! 

 1! =
1!⋅2⋅3

2⋅3
=

3!

6
 

 
6!−4!

2!
=

(6⋅5⋅4⋅3!)−(4⋅3!)

2!
=

(4⋅3!)⋅(6⋅5−1)

2
= 58 ⋅ 3! 

EXERCÍCIOS: 16 a 21 do capítulo 10 do livro Conexões com a Matemática 2 (página 205). 

 

INTRODUÇÃO AO SCRATCH 

O Scratch é uma linguagem de programação visual, que tem como característica a 

manipulação de elementos através de blocos de comando, facilitando o acesso a iniciantes. 

Conta como uma comunidade virtual na qual os projetos criados podem ser compartilhados e 

visualizados por outras pessoas. 

Ao acessar o site, encontramos no topo uma barra de menus que permite que os projetos 

sejam salvos, copiados, baixados para o computador ou carregados a partir dele. Há também 

opções de exibição da área de criação e o botão “Dicas”, que exibem tutoriais e explicações 

sobre os variados blocos e efeitos que podem ser criados com a linguagem de programação. 

 

O Scratch executa as ações programadas por meio de atores. Cada ator tem uma área 

de scripts correspondente, onde os blocos de comando são arrastados para criar as ações 

que o ator executará. A área de atores apresenta todos os atores presentes no projeto atual, 

além da possibilidade de adicionar novos atores. Há diversos atores já disponíveis no website, 

porém, novos atores podem ser desenhados diretamente na plataforma ou carregados a partir 

do computador ou webcam, clicando nos ícones ao lado de “Novo ator”. 

O palco permite visualizar como o projeto que está sendo criado será exibido à 

comunidade. É onde os atores são posicionados e interagem. Consiste de uma grade com 

480 passos de largura e 360 passos de altura, definidos a partir de coordenadas, com o centro 
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do palco sendo posicionado no ponto (0,0). As coordenadas visíveis abaixo do palco se 

referem à posição atual do cursor, enquanto as coordenadas na área de script se referem à 

posição do ator correspondente. 

O plano de fundo do projeto, imagem que forma o cenário onde se dá a ação, é branco 

por padrão, mas o Scratch conta com uma biblioteca de onde podem ser selecionados mais 

planos. Assim como com os atores, também é possível desenhar novos planos ou carregá-

los a partir do computador ou webcam. 

Os blocos de comando são divididos em 10 categorias e estão presentes na aba de 

scripts. Ao clicar em uma categoria, todos os comandos pertencentes a ela são dispostos para 

manuseio. 

As categorias disponíveis são as seguintes: 

• Movimento: consiste de blocos que servem para mover os atores, mudando 

ângulos e coordenadas. 

• Aparência: os blocos presentes nessa categoria mudam o visual do ator, 

adicionam falas ou balões de pensamento a ele, mudam o cenário durante a execução 

do projeto, aumentam ou diminuem o tamanho de atores e a camada na qual se 

encontram (à frente ou atrás de outros atores). 

• Sons: exibe blocos que giram em torno da execução de arquivos de áudio, que 

podem ser selecionados da biblioteca de sons do Scratch, gravados a partir de um 

microfone ou carregados do computador. 

• Caneta: apresenta blocos que permitem que o cursor seja usado como uma 

caneta (para desenhar ou fazer anotações) durante a execução do projeto, além de 

controlar sua a cor, tonalidade e tamanho. 

• Variáveis: tem como função a criação e manipulação de variáveis, com blocos 

como “mude x para y” e “adicione a x z”, onde x é a variável e y e z valores que podem 

ser definidos. 

• Eventos: consiste de comandos que ditam quando cada ação acontecerá, a fim 

de controlar a ordem em que os blocos são executados. 

• Controle: blocos que determinam a repetição de comandos, tempo de espera 

entre comandos, parada de comandos e ações condicionais. 

• Sensores: determinam como o ator irá interagir com o ambiente criado e com 

o usuário do projeto final. 

• Operadores: consiste de operadores matemáticos, geradores de números 

aleatórios e junção de valores com comandos “e” e “ou”. 

• Mais Blocos: como o nome implica, permite a criação de novos blocos, 

determinados a partir da junção de blocos já existentes, bem como a adição de 
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extensões, ou seja, a conexão à dispositivos físicos ou serviços da web, como 

PicoBoard e LEGO WeDo. 

Na aba Fantasias, é possível pré-definir novos visuais para um ator, chamados de 

“fantasias”. Elas podem ser usadas para representar movimento ou ações de um personagem. 

Os atores podem ser programados para mudar de fantasias utilizando os blocos da 

categoria Aparência. Os atores disponíveis na biblioteca do Scratch já possuem fantasias 

incorporadas, mas o criador do projeto pode alterá-las, duplica-las, excluí-las ou criar novas 

fantasias. O processo de criação das fantasias segue o mesmo padrão do que acontece com 

os atores e planos de fundo. 

Os botões bandeira verde e parar, encontrados acima do palco, dão início e fim à 

execução do projeto. 

Ao clicar no botão Dicas, na barra de menus, é aberta uma janela com 3 abas. A aba 

“Passo a passo” conta com tutoriais que guiam o usuário através da criação de projetos pré-

definidos. A aba “Como Fazer” descreve funções específicas que podem ser usadas em um 

projeto, separadas em categorias, de acordo com o tipo de projeto desejado. A terceira aba, 

“Blocos”, apresenta uma lista de todos os blocos de comando disponíveis, com explicações 

sobres seu funcionamento. 

Por fim, as ferramentas da comunidade dão a opção de compartilhar o projeto com a 

comunidade virtual e de visualizar a página do projeto, como é apresentada para os usuários. 

 

EXEMPLOS: 

Exemplo 1: Soma de números reais 

Vamos fazer um exemplo simples para ilustrar os conceitos. 

Criaremos um programa que nos dê a soma de dois números reais quaisquer. 

Como vamos trabalhar com manipulação de números, precisamos criar espaços nos 

quais esses números serão armazenados, chamados de variáveis. Após, devemos programar 

um ator para solicitar os números e armazená-los nesses espaços. Feito isso, somamos os 

dois e armazenamos o resultado em outra variável. 

Então, no total, precisamos criar 3 variáveis, que vamos chamar aqui de 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 1, 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 2 e 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜. Para isso, utilizamos o comando “Criar uma variável”, disponível na 

categoria “Variáveis”. 

 O comando “pergunte _ e espere a resposta”, da categoria “Sensores” faz com que o 

ator solicite a entrada de algum valor (numérico ou não) e o armazene no bloco “resposta”, da 

mesma categoria. Após digitar o que queremos que o ator pergunte (por exemplo: “Informe o 

primeiro número.”), utilizamos o comando “mude _ para”, da categoria “Variáveis” para atribuir 

o valor digitado à variável 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 1. Encaixamos o bloco abaixo do bloco anterior, e 

selecionamos a variável que desejamos da caixa de listagem ao lado de “mude”. Após, 
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arrastamos o bloco “resposta”, da categoria “Sensores” para o espaço ao lado da palavra 

“para”. A seguir, repetimos o processo com a segunda variável. Fazemos com que o ator 

pergunte qual é o segundo número e mudamos a variável 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 2 para o valor da resposta, 

encaixando um bloco embaixo do outro. 

 Agora, comandaremos o programa a somar o valor das variáveis e armazene a 

resposta na variável restante. Para isso, utilizamos novamente o bloco “mude _ para”. 

Selecionamos “Resultado” na caixa de listagem e, no espaço posterior, arrastamos o bloco 

“+” da categoria “Operadores”. Em cada um dos espaços disponíveis, colocamos uma das 

variáveis que queremos somar. 

 Para informar o resultado, temos duas opções principais. Na categoria “Variáveis”, há 

uma lista de todas as variáveis criadas no projeto, com uma caixa de seleção ao lado de cada 

uma. Quando selecionadas, as variáveis são exibidas diretamente na interface do programa, 

não necessitando de comando adicional para que o usuário saiba o resultado. Se o editor do 

projeto preferir que as variáveis não sejam exibidas, pode desmarcar as caixas e informar o 

resultado através de uma fala do ator. Basta encaixar o bloco “diga”, da categoria “Aparência” 

e arrastar a variável “Resultado” para o espaço em branco. 

 Feito isso, podemos testar nosso programa. Porém, com os comandos atuais, 

perceberemos que nada acontece quando clicamos na bandeira verde, o botão que inicia o 

projeto. Isso é porque não determinamos em que momento as ações que programas devem 

ser executadas. Para fazer com que elas se iniciem junto com o programa, devemos encaixar 

o bloco “quando clicar em bandeira verde”, da categoria “Eventos” no topo da nossa cadeia 

de comandos. Após realizada a ação, o programa funciona como planejado. 

Se quisermos continuar utilizando o programa para somar outros números após obter o 

resultado, podemos fazer com que os comandos se repitam envolvendo-os com o bloco 

“sempre”, da categoria “Controle”. É prudente adicionar uma espera ao final da cadeia para 

que o processo não se repita automaticamente e o resultado acabe sendo exibido por muito 

pouco tempo. Para fazer isso, pode-se usar os blocos “espere até que” (categoria “Controle”) 

e “tecla _ pressionada?” (categoria “Sensores”). Assim, o processo só será repetido após a 

tecla espaço ser pressionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Figura A-1: Imagem do código desenvolvido no Exemplo 1. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Exemplo 2: Aprovação e reprovação 

 No próximo exemplo, um pouco mais complexo, informaremos as notas de um aluno, 

calcularemos a média entre elas e compararemos o resultado com a nota necessária para 

aprovação (7). Dependendo do resultado, o programa informará se o aluno foi aprovado ou 

reprovado. 

 Inicialmente, criamos 4 variáveis (𝑁𝑜𝑡𝑎 1, 𝑁𝑜𝑡𝑎 2, 𝑁𝑜𝑡𝑎 3 e 𝑀é𝑑𝑖𝑎). Abaixo do bloco 

“quando clicar em bandeira verde”, encaixamos o bloco “pergunte _ e espere a resposta”, 

digitamos a pergunta no espaço em branco (por exemplo: “Informe a primeira nota.”) e 

armazenamos a resposta como a primeira variável, como fizemos no exemplo anterior. 

Repetimos o processo para as outras duas notas. 

 Após definidas as notas, mudamos a variável 𝑀é𝑑𝑖𝑎 para a soma das notas dividida 

por 3. Para fazer, no espaço em que é definido o novo valor da variável, arrastamos o bloco 

“/”. No primeiro espaço, encaixamos o bloco “+”. Desse jeito temos uma soma de dois números 

dividida por outro valor. Porém, precisamos somar 3 números, então encaixamos mais um 

bloco de soma dentro de um dos espaços do bloco de soma anterior. Agora temos uma soma 

de 3 números. Então arrastamos as variáveis para que sejam somadas e digitamos o número 

3 como divisor. 

 Para a parte final do projeto, faremos uso da função “se”, comando que define uma 

condição para a execução de uma ação. No nosso caso, usaremos o bloco “se _ então senão” 

e a condição será a média do aluno ser maior do que 7. Arrastamos o bloco para baixo do 

anterior e encaixamos o bloco “>” em seu espaço. Na primeira abertura, colocamos a variável 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 e no segundo digitamos o número 7. Abaixo, devemos encaixar o comando que 

queremos que seja executado se a afirmação for verdadeira. Neste caso, será “diga 

‘Aprovado!’”. Abaixo, devemos definir qual ação será executada caso a afirmação seja falsa. 

Normalmente, definiríamos “diga ‘Reprovado!’”, por ser a ação contrária à anterior. Porém, há 



115 
 

outra possibilidade de o aluno ser aprovado, quando a média é igual a 7. Portanto, utilizaremos 

mais um bloco “se _ então senão”, para que o programa cheque se a média é igual a 7, caso 

não seja maior. Novamente, se a afirmação for verdadeira, informamos que o aluno foi 

aprovado. Se for falsa, informamos a reprovação. 

 

Figura A-2: Imagem do código desenvolvido no Exemplo 2. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

PROGRAMA – FATORIAL 

Criaremos agora um programa que calcule o fatorial de qualquer número natural menor 

ou igual a 170. Para isso, primeiramente, devemos criar a variável na qual esse número será 

armazenado, a qual chamaremos de 𝑛. Como queremos que nosso resultado final seja 𝑛!, 

podemos já criar essa variável também. Como de costume, fixamos o bloco “quando clicar em 

bandeira verde” e criamos a nossa cadeia de comandos abaixo, começando com o ator 

perguntando de qual número queremos saber o fatorial e armazenando a resposta em 𝑛.  

Se 𝑛 = 0, então o fatorial será 1. Então usamos o bloco “se _ senão então” para mudar 𝑛! 

para 1, caso a condição se aplique. Caso contrário, precisamos calcular 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅

… ⋅ 2 ⋅ 1. Ao trabalharmos com algoritmos, devemos fazer um passo de cada vez. Ou seja, 

calculamos 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1), armazenamos o resultado, multiplicamos o resultado por (𝑛 − 2), 

armazenamos o resultado, multiplicamos por (𝑛 − 3) e assim por diante, até chegarmos a 1. 

Para facilitar o processo, podemos definir uma variável na qual armazenaremos o resultado a 

cada turno, que nesse caso será uma segunda variável que chamaremos de 𝑛’. Assim, no 

primeiro passo, calcularemos 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) e mudaremos 𝑛’  para o valor resultante. No segundo 
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passo, devemos multiplicar esse valor por (𝑛 − 2). Continuamos assim até chegarmos na 

multiplicação final, por 1, totalizando n passos. Porém, não temos como programar cada um 

desses passos separadamente, pois não sabemos qual valor inicial de 𝑛, uma vez que pode 

ser qualquer número natural de 1 a 170. 

Então, devemos fazer com que esse processo se repita, subtraindo 1 de 𝑛 a cada passo. 

Para isso, usaremos o bloco “sempre”, parte da categoria “Controle”, que envolverá os blocos 

abaixo dos responsáveis por dar o valor inicial às variáveis. Dentro desse bloco devemos 

inserir o processo de um passo inteiro, ou seja, multiplicar 𝑛´ por -𝑛 − 1, armazenar o novo 

valor em 𝑛′, calcular 𝑛 − 1 e armazenar o novo valor em 𝑛. Devemos definir quando esse 

script irá ser interrompido, para que não se prolongue infinitamente. Como estamos 

diminuindo 1 de 𝑛 a cada turno, eventualmente esse número chegará a zero, anulando o 

processo. Para que isso não aconteça, podemos fazer com que o script só seja executado se 

𝑛 for maior que 1 (para que a multiplicação 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) não resulte em zero). Usando mais um 

bloco “se _ então senão”, definimos “𝑛 > 1” como condição para execução do script e o bloco 

“pare”, da mesma categoria, para parar o script caso a condição não seja atendida. Feito isso, 

resta mudar o valor de 𝑛! para 𝑛’, encaixando o bloco responsável abaixo do segundo bloco 

“se _ senão então”. O bloco “diga”, que informará o valor, deverá ser colocado abaixo do 

primeiro bloco “se _ senão então”, a fim de englobar todos os casos. 

Figura A-3: Imagem do código desenvolvido para o cálculo do Fatorial de um número 

natural. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem se dará ao longo do desenvolvimento da aula, levando 

em consideração os itens abaixo: 

Critérios de avaliação: 

- Postura do aluno durante a aula (participação e interesse durante os 

questionamentos e atividades); 

- Domínio dos conhecimentos e habilidades envolvidas. 

Instrumentos de avaliação: 

- Observação do envolvimento e postura dos alunos durante a aula. 

- Lista de exercícios. 

 

7. Referências 

LEONARDO, Fábio Martins de. Conexões com a Matemática 2. 3. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2016. 
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APÊNDICE B - Plano de Aula: Permutação 

 

Tema: Permutação 

Período previsto para execução: 3 períodos de 50 minutos. 

 

1. Conteúdos: 

 Permutação Simples 

 Permutação com Elementos Repetidos. 

 

2. Objetivos 

Geral: Conceituar permutação e seus casos específicos e produzir um programa 

relacionado ao conteúdo, utilizando a linguagem de programação Scratch. 

Específicos:  

o Apresentar a definição de permutação simples. 

o Analisar exemplos de situações que envolvam Permutação Simples. 

o Apresentar a definição de Permutação com Elementos Repetidos. 

o Analisar exemplos de situações que envolvam Permutação com Elementos 

Repetidos. 

o Resolver exercícios que englobem os conteúdos de Permutação. 

o Instigar os alunos a desenvolver um programa no Scratch que realize o 

cálculo do número de permutações, de qualquer número de elementos, 

simples ou com repetição de até 5 elementos. 

 

3. Metodologia 

A aula se desenvolverá de forma expositiva e dialogada. Inicialmente, serão 

explicados os conceitos de Permutação Simples e Permutação com Elementos 

Repetidos, com exemplos. A seguir, os alunos serão encaminhados ao Laboratório de 

Informática, onde deverão desenvolver um programa que realize o cálculo do número 

de permutações, de qualquer número de elementos, simples ou com repetição de até 

5 elementos. 

 

4. Recursos Didáticos 

Quadro branco, marcador, computadores, plataforma Scratch e livro didático. 
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5. Desenvolvimento 

 

PERMUTAÇÃO 

 

PERMUTAÇÃO SIMPLES 

Um anagrama de uma palavra é qualquer agrupamento obtido pela transposição de 

suas letras. Por exemplo, um anagrama da palavra ATOR é ROTA. 

Quantos anagramas podemos formar com a palavra ATOR? 

Temos 4 possibilidades para a primeira letra (A, T, O, R). Após escolhida a primeira 

letra, temos 3 possibilidades para a segunda, restando 2 possibilidades para a terceira e 1 

possibilidade para a última letra. Assim, pelo princípio multiplicativo, temos 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24, 

ou seja, 24 anagramas. 

Cada um desses anagramas corresponde a uma permutação simples da palavra 

ATOR. 

A cada permutação, os elementos permanecem os mesmos, alterando apenas suas 

posições. 

Dado um conjunto de n elementos distintos, chama-se permutação simples dos n 

elementos (indicada por Pn) qualquer sequência (agrupamento ordenado) desses n 

elementos. 

O número de permutação simples de n elementos é dado por: 

𝑃𝑛 = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) … ⋅ 2 ⋅ 1 = 𝑛! 

Exemplos: 

1) Calcule a quantidade de anagramas que podemos formar com a palavra CHAPÉU, 

iniciados pela letra C. 

Resolução: Só temos uma possibilidade para a primeira letra (C), enquanto as outras 

5 letras podem ser permutadas entre si. 

Utilizando o princípio multiplicativo, temos: 

1 ⋅ 𝑃5 = 1 ⋅ 5! = 120 

Logo, já 120 anagramas começados em C que podemos formar com a palavra 

CHAPÉU. 

2) Em uma sala de aula, há 19 carteiras, que podem ser ocupadas por 19 alunos de 

modos distintos. Calcule a quantidade de modos possíveis. 

Resolução: Os alunos podem ocupar as cadeiras de P19 modos, ou seja: 

𝑃19 = 19! = 121.645.100.408.832.000 

121.645.100.408.832.000 modos diferentes. 



120 
 

 

PERMUTAÇÃO COM ELEMENTOS REPETIDOS 

 Ao trocarmos de posição as letras da palavra JOGO, obtemos anagramas que não 

correspondem a permutações simples, pois a letra O se repete e, portanto, nem todos os 

anagramas formados são distintos. Se as letras O fossem distintas (JO1GO2), teríamos 4! 

anagramas. Assim, fixadas as letras J e G, a permutação das letras O1 e O2 daria, para cada 

anagrama, origem a 2! novos anagramas. Como esse não é o caso (as letras são iguais), isso 

não acontece. Então, devemos dividir o número total de permutações simples por 2!. Portanto, 

o total de anagramas de JOGO é 
4!

2!
= 12. 

 O mesmo raciocínio pode ser aplicado quando há mais de um elemento que se repete. 

Como, por exemplo, na palavra PERDER. Se as letras E fossem distintas, teríamos 2! novos 

anagramas em cada posição fixada para as demais letras. O mesmo acontece com a letra R. 

Assim, devemos dividir o total de permutações simples (6!)por (2! ⋅ 2!). 

Assim, o número de anagramas que podemos formar com a palavra PERDER é 
6!

2!⋅2!
=

180. 

O número de permutações de n elementos, dos quais n1 é de um tipo, n2 de um 

segundo tipo, ..., nk de um k-ésimo tipo, é indicado por 𝑃𝑛
𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘 e é dado por: 

𝑃𝑛
𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘 =

𝑛!

𝑛1 ⋅ 𝑛2 ⋅ … ⋅ 𝑛𝑘
 

Exercícios: 22 a 31 do capítulo 10 do livro Conexões com a Matemática 2 (página 208). 

 

PROGRAMA – PERMUTAÇÃO 

 Os alunos serão incentivados a construir um programa que calcule a permutação de 

um determinado número sem elementos repetidos e permutação com até 5 elementos 

repetidos.  

Para facilitar o processo, podemos criar um bloco que executará o script que criamos 

para calcular o fatorial. Na categoria “Mais Blocos”, clicamos em “Criar um bloco” e damos o 

nome de “fatorial” para o bloco a ser gerado. Nas opções, selecionamos “Adicionar uma 

entrada numérica”. Abaixo do bloco “Defina fatorial” que aparece, reproduzimos o script 

planejado, como os valores iniciais de 𝑛 e 𝑛’ sendo os valores da entrada numérica do bloco. 

Com o bloco pronto, toda vez que precisarmos calcular o fatorial de um número durante a 

programação, podemos simplesmente arrastar o bloco “fatorial” e encaixar nele a variável 

desejada. 

 Com exceção da criação desse bloco, é esperado que os alunos construam o 

programa independentemente, com o professor auxiliando onde for necessário. O programa 
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finalizado poderá ser parecido com o da Figura B-1, porém, é possível que os alunos 

encontrem seus próprios métodos para atingir os resultados. 

 

Figura B-1: Imagem do script desenvolvido pelo pesquisador para o cálculo no número de 

permutações. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch 

 

Explicação da Figura B-1 

Após perguntar o número total de elementos, são criadas duas bifurcações no código a partir 

da pergunta “Os elementos se repetem?”. Para a resposta negativa, basta utilizar o mesmo 

script feito no programa de fatorial. Para a resposta negativa, devem ser criadas outras 5 
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variáveis (𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5), uma para cada elemento que se repete. Após mudar o valor de 

cada variável para o número de vezes que o elemento se repete e calculando o fatorial de 

cada uma delas e armazenando o resultado do fatorial em novas variáveis 

(𝑘1!, 𝑘2!, 𝑘3!, 𝑘4!, 𝑘5!), basta dividir o fatorial do número total de elementos pela multiplicação 

das novas variáveis e informar o resultado.  

6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem se dará ao longo do desenvolvimento da aula, levando 

em consideração os itens abaixo: 

Critérios de avaliação: 

- Postura do aluno durante a aula (participação e interesse durante os 

questionamentos e atividades); 

- Domínio dos conhecimentos e habilidades envolvidas. 

Instrumentos de avaliação: 

- Observação do envolvimento e postura dos alunos durante a aula. 

- Lista de exercícios. 

 

7. Referências 

LEONARDO, Fábio Martins de. Conexões com a Matemática 2. 3. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2016. 
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APÊNDICE C - Plano de Aula: Arranjo 

Tema: Arranjo 

Período previsto para execução: 3 períodos de 50 minutos. 

1. Conteúdos: 

 Arranjo Simples 

 

2. Objetivos 

Geral: Conceituar Arranjo Simples e seus casos específicos e produzir um programa 

relacionado ao conteúdo, utilizando a linguagem de programação Scratch. 

Específicos:  

o Apresentar a definição de Arranjo Simples. 

o Analisar exemplos de situações que envolvam Arranjo Simples. 

o Resolver exercícios que englobem os conteúdos de Arranjo Simples e 

Contagem. 

o Instigar os alunos a desenvolver um programa no Scratch que realize o 

cálculo do número de arranjos de um número n de elementos, tomados p 

a p. 

 

3. Metodologia 

A aula se desenvolverá de forma expositiva e dialogada. Inicialmente, será explicado 

os conceitos de Arranjo Simples, com exemplos. A seguir, os alunos serão 

encaminhados ao Laboratório de Informática, onde deverão desenvolver um programa 

que realize o cálculo do número de arranjos de um número n de elementos, tomados 

p a p. 

 

4. Recursos Didáticos 

Quadro branco, marcador, computadores, plataforma Scratch e livro didático. 

 

5. Desenvolvimento 
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ARRANJO SIMPLES 

Vimos que a quantidade de anagramas que podemos formar com a palavra ATOR é 

24. Se quisermos, porém, formar sequências de 2 letras distintas (das 4 que formam a 

palavra), que processo podemos seguir? 

Assim como fizemos para calcular o número total de anagramas, utilizaremos o 

princípio multiplicativo para determinar o número de sequências possíveis: 

Para a primeira letra da sequência, temos 4 opções, restando 3 opções para a segunda 

letra. Logo, temos 4 ⋅ 3 = 12 possibilidades de sequências. 

Chamamos esses agrupamentos de arranjos simples dos 4 elementos distintos dados, 

tomados 2 a 2 e indicamos sua quantidade por 𝐴4,2 = 4 ⋅ 3 = 12. 

Se desejarmos formar sequências de 3 letras entre as 4 possíveis, temos 4 ⋅ 3 ⋅ 2 = 24 

opções distintas. Chamamos esses agrupamentos de arranjos simples dos 4 elementos 

distintos dados, tomados 3 a 3 e indicamos sua quantidade por 𝐴4,3 = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 = 24. 

Dado um conjunto com n elementos, chama-se arranjo simples dos n elementos, 

tomados p a p, qualquer agrupamentos ordenado (sequência) de p elementos distintos, 

escolhidos entre os n possíveis. 

Indica-se por 𝐴𝑛,𝑝 o número de arranjos simples de n elementos tomados p a p, 

Vamos calcular o número total de agrupamentos simples de n elementos distindos, 

arranjados p a p, com 𝑜 < 𝑝 ≤ 𝑛, indicado po 𝐴𝑛,𝑝. 

Existem n possíveis escolhas para o primeiro elemento do agrupamento, 𝑛 − 1 

possíveis escolhas para o segundo elemento, 𝑛 − 1 possíveis escolhas para o segundo 

elemento, 𝑛 − 3 possíveis escolhas para o terceiro elemento, ..., 𝒏 − (𝒑 − 𝟏) possíveis 

escolhas para o p-ésimo elemento do agrupamento. 

Então, aplicando o princípio multiplicativo, o número de arranjos simples de n 

elementos p a p é: 

𝐴𝑛,𝑝 = (𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ … ⋅ [𝑛 − (𝑝 − 1)], com 0 < 𝑝 ≤ 𝑛 

Desenvolvendo a expressão do 2º membro e multiplicando-o por 
(𝑛−𝑝)!

(𝑛−𝑝)!
, temos: 

𝐴𝑛,𝑝 =
𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) ⋅ … ⋅ (𝑛 − 𝑝 + 1) ⋅ (𝑛 − 𝑝)!

(𝑛 − 𝑝)!
=

𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

Então: 𝐴𝑛,𝑝 =
𝑛!

(𝑛−𝑝)!
, com 𝑛 ∈ ℕ, 𝑝 ∈ ℕ 𝑒 0 < 𝑝 ≤ 𝑛  

 

EXEMPLOS 

1) (PM SC – Cesiep 2011). Em uma corrida com 10 atletas competindo pergunta-se: de 

quantos modos distintos (combinações) podem ser conquistadas as medalhas de 

Ouro, Prata e Bronze? 
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Resolução: O resultado será um arranjo simples de 10 elementos, tomados 3 a 3: 

𝐴10,3 =
10!

(10 − 3)!
=

10!

7!
=

10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7!

7!
= 10 ⋅ 9 ⋅ 8 = 720 

As medalhas podem ser conquistadas de 720 modos diferentes. 

 

2) Determine o número 𝑥 inteiro, 𝑥 ≥ 2, para que 𝐴𝑥,2 = 56. 

Resolução: Utilizando a fórmula do arranjo, temos: 

𝐴𝑥,2 = 56 ⇔
𝑥!

(𝑥 − 2)!
= 56 ⇔

𝑥 ⋅ (𝑥 − 1) ⋅ (𝑥 − 2)!

(𝑥 − 2)!
= 56 ⇔ 𝑥 ⋅ (𝑥 − 1) = 56 ⇔ 𝑥2 − 𝑥

= 56 

𝑥′ = 8 

𝑥′′ = −7 

Desses, apenas 8 é maior ou igual a 2. Logo, 𝑥 = 8. 

 

PROGRAMA – ARRANJO SIMPLES 

 Os alunos serão incentivados a construir um programa que calcule o arranjo simples 

de dado número de elementos, tomados p a p.  

Novamente, é recomendado criar um bloco que para o cálculo de fatorial, a fim de 

facilitar o processo. 

 Com exceção da criação desse bloco, é esperado que os alunos construam o 

programa independentemente, com o professor auxiliando onde for necessário. O programa 

finalizado poderá ser parecido com o da Figura C-1, porém, é possível que os alunos 

encontrem seus próprios métodos para atingir os resultados. 
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Figura C-1 – Script de arranjo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Explicação da Figura C-1: 

Criado o bloco “fatorial” e as variáveis a serem usadas (uma para 𝑛, uma para 𝑝, uma 

para armazenar o valor de 𝑛 − 𝑝 e duas outra para os fatoriais de 𝑛 e 𝑛 − 𝑝 e uma para o 

resultado final, além das necessárias para a criação do bloco)pergunta-se o número total de 

elementos e o número de elementos desejados no agrupamento. Calcula-se o fatorial do 

número total, utilizando o bloco criado. Após, é calculado 𝑛 − 𝑝 e o fatorial do resultado. 

Obtidas as variáveis necessárias, resta aplicá-las na fórmula do arranjo, obtendo o resultado 

final.  

6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem se dará ao longo do desenvolvimento da aula, levando 

em consideração os itens abaixo: 

Critérios de avaliação: 

- Postura do aluno durante a aula (participação e interesse durante os 

questionamentos e atividades); 

- Domínio dos conhecimentos e habilidades envolvidas. 

Instrumentos de avaliação: 

- Observação do envolvimento e postura dos alunos durante a aula. 

- Lista de exercícios. 
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7. Referências 

LEONARDO, Fábio Martins de. Conexões com a Matemática 2. 3. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2016. 
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APÊNDICE D - Plano de Aula: Combinação 

 

Tema: Combinação 

Período previsto para execução: 3 períodos de 50 minutos. 

1. Conteúdos: 

 Combinação Simples 

 

2. Objetivos 

Geral: Conceituar Combinação Simples e produzir um programa relacionado ao 

conteúdo, utilizando a linguagem de programação Scratch. 

Específicos:  

o Apresentar a definição de Combinação Simples. 

o Analisar exemplos de situações que envolvam Combinação Simples 

o Resolver exercícios que englobem os conteúdos de Combinação Simples 

e Contagem. 

o Instigar os alunos a desenvolver um programa no Scratch que realize o 

cálculo do número de combinação simples de qualquer número n de 

elementos, tomados p a p. 

 

3. Metodologia 

A aula se desenvolverá de forma expositiva e dialogada. Inicialmente, será explicado 

o conceito de Combinação Simples, com exemplos. A seguir, os alunos serão 

encaminhados ao Laboratório de Informática, onde deverão desenvolver um programa 

que realize o cálculo do número de combinação simples de qualquer número n de 

elementos, tomados p a p. 

4. Recursos Didáticos 

Quadro branco, marcador, computadores, plataforma Scratch e livro didático. 

5. Desenvolvimento 

COMBINAÇÃO SIMPLES 

 

Quantos conjuntos podemos formar, compostos por 3 elementos dos 4 que compõem 

a palavra ROTA? 
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Sabemos que a quantidade de agrupamentos ordenados que podemos formar com 

esses elementos, tomados 3 a 3 é dada por 𝐴𝑛,𝑝 = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24. 

Porém, alguns desses arranjos têm exatamente os mesmos elementos, formando 

conjuntos iguais. Por exemplo: 

ROT, RTO, TRO, TOR, ORT, OTR 

Portanto, a fim de responder à pergunta, devemos desconsiderar conjuntos que se 

repetem. Dividimos, então, o número total de arranjos pelo número de permutações possíveis 

entre 3 elementos definidos. 

Então, a quantidade de subconjuntos de 3 elementos possíveis é igual a 
𝐴4,3

𝑃3
=

24

6
= 4. 

Dado um conjunto com n elementos, chama-se combinação simples dos n 

elementos, tomados p a p, qualquer agrupamento não ordenado (sequência) de p elementos 

distintos, escolhidos entre os n possíveis. 

Indica-se por 𝐶𝑛,𝑝 o número de combinações simples de n elementos tomados p a p, 

EXEMPLOS: 

1) Dado o conjunto 𝐴 = {2, 4, 6, 8, 12}, quantos de seus subconjuntos têm 3 

elementos? 

Cada combinação de 3 elementos dá origem a 3! agrupamentos ordenados 

(permutações desses elementos). Por exemplo, {4, 6, 8} dá origem a {4, 6, 8}, {4, 

8, 6}, {6, 4, 8}, {6, 8, 4}, {8, 4, 6} e {8, 6, 4}. 

Portanto, 𝐶5,3 ⋅ 3! = 𝐴5,3 ⇒ 𝐶5,3 =
𝐴5,3

3!
⇒ 𝐶5,3 =

5⋅4⋅3

3⋅2⋅1
⇒ 𝐶5,3 = 10 

Vimos que, a cada subconjunto com p elementos distintos, é possível obter p! 

permutações. Isso significa que, a partir de uma combinação, podemos obter p! 

arranjos dos n elementos distintos, tomados p a p. 

Logo, o número de combinações de n elementos, tomados p a p é dado por: 

𝐶𝑛,𝑝 =
𝐴𝑛,𝑝

𝑝!
=

𝑛!
(𝑛 − 𝑝)!

𝑝!
=

𝑛!

𝑝! ⋅ (𝑛 − 𝑝)!
, 𝑐𝑜𝑚 𝑛 ∈ ℕ, 𝑝 ∈ ℕ 𝑒 0 < 𝑝 ≤ 𝑛 

 

2) O número total de maneiras de escolher 5 dos números 1, 2, 3, ..., 52 sem repetição 

é: 
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Resolução: 

Trata-se de uma combinação de 52 elementos, tomados 5 a 5. 

Portanto, a resposta é: 

𝐶52,5 =
52!

5!⋅(52−5)!
=

52!

5!⋅47!
=

52⋅51⋅50⋅49⋅48

5!
= 2598960 maneiras. 

 

3) Um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Para analisar os 

processos, formam-se comissões com 4 oficiais e 2 soldados. Sendo A um oficial 

qualquer e B um soldado qualquer, qual é o número de comissões de que participa 

o oficial A e não participa o soldado B? 

Resolução: 

Para formarmos um grupo de 4 oficiais, onde o oficial A precisa estar, precisamos 

escolher os outros 3 entre 7 oficiais restantes. Temos uma combinação de 7 

elementos, tomados 3 a 3: 

𝐶7,3 =
7!

3! ⋅ 4!
=

7 ⋅ 6 ⋅ 5

3!
= 35 

Para formarmos um par de 2 soldados, onde o soldado B não pode estar, 

precisamos escolher os 2 entre os outros 3 soldados restantes. Temos uma 

combinação de 3 elementos, tomados 2 a 2: 

𝐶3,2 =
3!

2! ⋅ 1!
= 3 

Aplicando o princípio multiplicativo, o total será: 

𝐶7,3 ⋅ 𝐶3,2 = 35 ⋅ 3 = 105 

 

PROGRAMA - COMBINAÇÃO 

 Os alunos serão incentivados a construir um programa que calcule o número de 

combinações simples de qualquer número natural, agrupado p a p. 

Novamente, é recomendado criar um bloco que para o cálculo de fatorial, a fim de 

facilitar o processo. 

 Com exceção da criação desse bloco, é esperado que os alunos construam o 

programa independentemente, com o professor auxiliando onde for necessário. O programa 

finalizado poderá ser parecido com o da Figura D-1, porém, é possível que os alunos 

encontrem seus próprios métodos para atingir os resultados. 
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Figura D-1 – Script de combinação. 

 

  Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

Explicação da Figura D-1: 

Criado o bloco “fatorial” e as variáveis a serem usadas pergunta-se o número total de 

elementos e o número de elementos desejados no agrupamento. Utilizando o bloco criado, 

calcula-se o fatorial de 𝑛 e o fatorial de 𝑝, os quais são armazenados nas variáveis 

correspondentes. Após, é calculado o valor de 𝑛 − 𝑝 e o fatorial do resultado. Multiplica-se 

esse valor pelo valor da variável em que foi armazenado p! e divide-se n! pelo resultado. Por 

fim, o ator diz o resultado desta conta. 

6. Avaliação 

A avaliação da aprendizagem se dará ao longo do desenvolvimento da aula, levando 

em consideração os itens abaixo: 

Critérios de avaliação: 

- Postura do aluno durante a aula (participação e interesse durante os 

questionamentos e atividades); 

- Domínio dos conhecimentos e habilidades envolvidas. 

Instrumentos de avaliação: 

- Observação do envolvimento e postura dos alunos durante a aula. 

- Lista de exercícios. 

 

7. Referências 

LEONARDO, Fábio Martins de. Conexões com a Matemática 2. 3. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 2016. 
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APÊNDICE E – Revisão de Conteúdos 

ANÁLISE COMBINATÓRIA – REVISÃO 

 

Princípio fundamental da contagem: Considere que um acontecimento ocorra em duas etapas 

sucessivas, 𝐴 e 𝐵. Se 𝐴 pode ocorrer de 𝑚 maneiras e se, para cada uma delas, 𝐵 pode ocorrer 

de 𝑛 maneiras, o número de maneiras que o acontecimento pode ocorrer é 𝑚 ⋅ 𝑛. 

 

Fatorial de um número natural: 

𝑛! = 𝑛 ⋅ (𝑛 − 1) ⋅ (𝑛 − 2) … ⋅ 2 ⋅ 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 ≥ 2 

1! = 1 

0! = 1 

 

Permutação simples: Qualquer sequência (agrupamento ordenado) de n elementos distintos de 

um conjunto dado. 

Fórmula para o cálculo do número de permutações simples de n elementos: 

𝑃𝑛 = 𝑛! 

É utilizada quando queremos calcular o número de sequências que podemos formar utilizando 

todos os elementos do conjunto, contanto que tais elementos não se repitam. 

Exemplo: Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados por 1, 2, 3, 5 e 8? 

                  Resposta: 𝑃5 = 120! números 

 

Permutação com elementos repetidos: Qualquer sequência (agrupamento ordenado) de n 

elementos de um conjunto dado. 

  Fórmula para o cálculo do número de permutações simples de n elementos: 

𝑃𝑛
𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘 =

𝑛!

𝑛1 ⋅ 𝑛2 ⋅ 𝑛3 ⋅ … ⋅ 𝑛𝑘
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  É utilizada quando queremos calcular o número de sequências que podemos formar utilizando 

todos os elementos do conjunto, quando existe algum elemento que se repete dentro desse 

conjunto. 

Exemplo: Quantos anagramas podemos formar com a palavra ELEGER? 

                  Resposta: 𝑃6
3 =

6!

3!
=

6⋅5⋅4⋅3!

3!
= 120 anagramas. 

 

Arranjo simples: Qualquer agrupamento ordenado (sequência) de p elementos distintos, 

escolhidos entre os n possíveis, de um conjunto dado. 

  Fórmula para o cálculo do número de arranjos simples de n elementos: 

𝐴𝑛,𝑝 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
, 𝑐𝑜𝑚 𝑛 ∈ ℕ, 𝑝 ∈ ℕ 𝑒 0 < 𝑝 ≤ 𝑛 

  É utilizada quando queremos determinar o número de sequências que conseguimos formar 

utilizando apenas alguns elementos do conjunto, nas quais a ordem e natureza dos elementos 

importam (ou seja {𝑎, 𝑏, 𝑐} ≠ {𝑐, 𝑏, 𝑎}; {1,2,3} ≠ {3,2,1}). 

Exemplo: Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismo 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 e 9? 

                  Resposta: 𝐴9,3 =
9!

(9−3)!
=

9!

6!
=

9⋅8⋅7⋅6!

6!
= 504 números. 

 

Combinação simples: Qualquer agrupamento não-ordenado (subconjunto) de p elementos 

distintos, escolhidos entre os n possíveis, de um conjunto dado. 

  Fórmula para o cálculo do número de arranjos simples de n elementos: 

𝐶𝑛,𝑝 =
𝑛!

𝑝! ⋅ (𝑛 − 𝑝)!
, −𝑐𝑜𝑚 𝑛 ∈ ℕ, 𝑝 ∈ ℕ 𝑒 0 < 𝑝 ≤ 𝑛 

  É utilizada quando queremos determinar o número de sequências que conseguimos formar 

utilizando apenas alguns elementos do conjunto, nas quais a ordem e natureza dos elementos não 

importam (ou seja {𝑎, 𝑏, 𝑐} = {𝑐, 𝑏, 𝑎}; {1,2,3} = {3,2,1}). 

Exemplo: Com 10 espécies de fruta, quantos tipos de salada, contendo 6 espécies diferentes, 

podem ser feitas? 
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                   Resposta: 𝐶10,6 =
10!

6!⋅(10−6)!
=

10!

6!⋅4!
=

10⋅9⋅8⋅7⋅6!

6!⋅4!
=

5040

4!
=

5040

24
= 120 tipos de salada. 

 

Lista de exercícios: 

1) Em uma sala existem 10 cadeiras enfileiradas numeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 

pessoas podem sentar nessas cadeiras, havendo ao menos uma cadeira entre elas? 

(Arranjo) 

Resposta: Vamos considerar que os números das cadeiras escolhidas pelas pessoas A e 

B formam um par ordenado. O total de maneiras diferentes de as cadeiras serem ocupadas 

pelas 2 pessoas será dado pelo número de pares ordenados formados com os números de 

pares ordenados formados com os números das cadeiras, que pode ser calculado da 

seguinte maneira: 

𝐴10,2 =
10!

(10 − 2)!
=

10!

8!
=

10 ⋅ 9 ⋅ 8!

8!
= 10 ⋅ 9 = 90 

Logo, podem ser formados 90 pares ordenados. Porém, existe uma restrição: A e B não 

podem sentar-se juntas. Devemos então, eliminar os pares ordenados formados por 

números consecutivos, que são: 

(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (8,9), (9,10) 

(2,1), (3,2), (4,3), (5,4), (6,5), (7,6), (8,7), (9,8), (10,9) 

totalizando 18 pares. Podemos concluir, então, que existem 90 − 18 = 72 maneiras. 

2) Um garoto gostaria de convidar 7 amigos para um acampamento, porém só há lugar para 

4 amigos na barraca. Calcular de quantas maneiras o garoto pode escolher 4 amigos entre 

7.(Combinação) 

Resposta: A ordem em que os amigos serão escolhidos não é importante, o que sugere um 

problema de combinação de 7 pessoas tomadas 4 a 4. 

𝐶7,4 =
7!

4! ⋅ (7 − 4)!
=

7!

4! ⋅ 3!
=

7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4!

4! ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1
= 35 

Portanto, o garoto pode escolher os 4 amigos de 35 maneiras distintas. 

3) Determinar quantos anagramas da palavra ELEGER começam: (Permutação com 

repetição) 

a) Por consoante. 

Resposta: Temos 3 possibilidades de escolher uma consoante. Tendo escolhido a 
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primeira consoante, sobram 5 letras com 3 letras E repetidas. Então, o número de 

anagramas é: 

3 ⋅ 𝑃5
3 = 3 ⋅

5!

3!
= 60 

b) Por vogal. 

Resposta: Temos 1 possibilidade de escolher uma vogal. Fixando essa vogal (E), 

sobram 5 letras com 2 letras E repetidas. Então, o número de anagramas é: 

1 ⋅ 𝑃5
2 = 1 ⋅

5!

2!
= 60 

4) Considere 7 pontos distintos sobre uma reta e 4 pontos, também distintos, sobre outra reta, 

paralela à primeira. Quantos triângulos podemos obter ligando 3 quaisquer desses 11 

pontos? (Combinação) 

Resposta: Para formar um triângulo precisamos de 2 pontos de uma reta e 1 ponto de outra. 

Aplicando o princípio multiplicativo, temos que o número total de triângulos que poderão 

ser formados é igual a: 

𝐶7
2 ⋅ 4 + 𝐶4

2 ⋅ 7 

7!

2! ⋅ (7 − 2)!
⋅ 4 +

4!

2! ⋅ (4 − 2)!
⋅ 7 

84 + 42 = 126 

5) Quantos anagramas da palavra EDITORA: (Permutação simples) 

a) Começam por A. 

Resposta: Para a primeira letra existe apenas uma possibilidades. Para as outras 6, 

existem 6. Então,  total é: 

1 ⋅ 𝑃6 = 1 ⋅ 6! = 720 anagramas. 

b) Começam por A e terminam com E. 

Resposta: Para a primeira letra existe apenas uma possibilidades. O mesmo pode ser 

dito para a última letra. Para as outras 5, temos 5 possibilidades. Portanto, o total é de: 

1 ⋅ 1 ⋅ 5! = 120 anagramas. 

6) Quantos são os números compreendidos entre 2000 e 3000 formados por algarismos 

distintos escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? (Arranjo) 

Resposta: O número deve ter 4 algarismos. Para o primeiro algarismo, existe apenas 1 
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possibilidade (2) e, para os outros 3, existem 8 possibilidades. Então, o total é: 

1 ⋅ 𝐴8,3 = 1 ⋅
8!

(8−3)!
=

8!

5!
=

8⋅7⋅6⋅5!

5!
= 336 números. 

7) Qual é a soma de todos os números de 4 algarismos distintos formados com 2, 4, 6 e 8? 

(Permutação simples) 

Resposta: A soma procurada (S) tem 𝑃4 parcelas: 𝑃4 = 4! = 24. Na ordem das unidades 

(U), cada algarismo aprece 6 vezes (número de permutações dos outros 3 elementos). 

Ocorre o mesmo nas outras ordens. 

A soma dos valores absolutos, em cada ordem, é: 

8 ⋅ 6 + 6 ⋅ 6 + 4 ⋅ 6 + 2 ⋅ 6 = 120 

𝑆 = 120𝑈 + 120𝐷 + 120𝐶 + 120𝑈𝑀 

𝑆 = 120 + 1200 + 12000 + 120000 = 133.320 

Então, a soma procurada é 133.320. 

8) Dos 30 alunos de uma classe, 4 serão escolhidos como representantes da turma. Há 20 

garotas e 10 garotos. Quantas equipes podem ser formadas: 

a) Se não houver restrições quando ao sexo? 

Resposta: Os 4 alunos devem ser escolhidos entre o total de 30 alunos. Como a ordem 

não altera o agrupamento, se trata de uma combinação: 

𝐶30,4 =
30!

4! ⋅ (30 − 4)!
=

30 ⋅ 29 ⋅ 28 ⋅ 27 ⋅ 26!

4! ⋅ 26!
= 27.405 

O número de equipes de 4 alunos, escolhidos entre 30, é 27.405. 

b) Com 2 garotas e 2 garotos? 

Resposta: Nesse caso, a escolha deverá ocorrer em duas etapas: 

 E1: escolher 2 entre as 20 garotas; 

 E2: escolher 2 entre os 10 garotos. 

Pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades é dado por: 

𝐶20,2 ⋅ 𝐶10,2 =
20!

2! ⋅ (20 − 2)!
⋅

10!

2! ⋅ (10 − 2)!
= 190 ⋅ 45 = 8.550 

O número de equipes com 2 garotos e 2 garotas é 8.550. 

9) Quantos anagramas com a palavra BARREIRA podem ser formados, começados com a 
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letra B? 

Resposta: Para a primeira letra, só temos uma possibilidade. Para as outras 7, temos 7 

letras, com A se repetindo 2 vezes e R se repetindo 3 vezes: 

1 ⋅ 𝑃7
2,3 = 1 ⋅

7!

2!⋅3!
=

7⋅6⋅5⋅4⋅3!

2!⋅3!
= 420 anagramas possíveis. 

10) Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismo do 

sistema decimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) sem os repetir, de modo que: (Arranjo) 

a) Comecem com 1. 

Resposta: O número deve possuir 3 algarismos, sendo que para o primeiro temos 

apenas uma possibilidade e para os outros 2 existem 9 possibilidades: 

1 ⋅ 𝐴9,2 = 1 ⋅
9!

(9−2)!
=

9⋅8⋅7!

7!
= 72 números. 

b) Comecem com 2 e terminem com 5. 

Para o primeiro algarismo existe apenas uma possibilidade. O mesmo é verdade para 

o terceiro. Para o segundo, existem 8 possibilidades. Logo, o total é: 

1 ⋅ 1 ⋅ 8 = 8 números. 

c) Sejam divisíveis por 5. 

Resposta: Para um número ser divisível por 5, ele deve terminar por 0 ou 5. 

 Calcularemos, primeiramente, o número de divisíveis por 5 terminados em 0: 

Para o terceiro algarismo, existe apenas um possibilidade (0). Para os dois 

primeiros, sobram 9 algarismos. Portanto, temos: 

1 ⋅ 𝐴9,2 = 1 ⋅
9!

(9−2)!
=

9!

7!
=

9⋅8⋅7!

7!
= 72 números terminados em 0 

 Agora, calcularemos o número de divisíveis por 5 terminados em 5: 

Para o terceiro algarismo, só há uma possibilidade (5). Para o primeiro 

algarismo, sobram 8 possibilidades, pois o número não pode começar com 0 

(senão, seria um número de dois algarismos). Restando, assim, 8 possibilidades 

para o segundo número (pois, agora, podemos incluir o 0). 

1 ⋅ 8 ⋅ 8 = 64 números terminados em 0. 

 Então, o total de divisíveis por 5 é 72 + 64 = 136 números. 
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11)  De quantas maneiras diferentes um casal com 3 filhos pode ocupar um sofá com 5 lugares, 

de modo que o casal fique sempre junto? (Permutação simples) 

Resposta: Se o casal não pode ser separado, devemos considerá-lo como se fosse uma 

única pessoa, calculando a permutação de 4 pessoas (4!). Porém, para cada uma das 

posições obtidas nesse processo, temos a possibilidade de o casal trocar posições entre 

si, resultando em 2! Posições diferentes. Aplicando o princípio multiplicativo, temos: 

4! ⋅ 2! = 24 ⋅ 2 = 48 maneiras distintas de essa família se sentar. (Resposta mais detalhada 

no livro Conexões com a Matemática 2, p. 206). 
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APÊNDICE F – Análise do Código Desenvolvido Pelo Pesquisador como Exemplo 

de Trabalho Final 

 

Descreve-se aqui os procedimentos tomados para o desenvolvimento da história 

interativa que serviu como exemplo para o os alunos construírem seus projetos finais. 

Para esse projeto, foram utilizados 2 atores extraídos da internet e 2 panos de fundo, um 

disponível na Bliblioteca de Panos de Fundo do Scratch (“woods and bench”) e outro 

desenhado pelo pesquisador. 

Inicialmente, os atores (um homem e uma mulher) são posicionados na tela, utilizando 

os scripts dispostos na Figura F-1. 

 

Figura F-1: Imagem dos scritps utilizados para posicionar os atores. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 A partir daí, ocorre um curto diálogo entre eles, que se inicia com o homem dizendo 

que parecem estar no lugar perfeito para fazer seu piquenique e se desenvolve até a mulher 

perguntar de quantas formas diferentes poderiam se dispor nos lugares disponíveis no 

cenário, como pode ser visualizado na Figura F-2. 

 

Figura F-2: Imagem da personagem da história interativa realizando a questão 

contextualizada. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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 O código responsável por essas ações pode ser visto na Figura F-3. 

 

Figura F-3: Imagem dos scripts responsáveis pelas ações iniciais dos personagens. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 O primeiro ator, cujo código está representado à esquerda, diz uma frase e envia uma 

mensagem, que é recebida pelo segundo ator, representado à direita. Esse ator, então 

executa suas ações e envia outra mensagem, que é recebida por ele mesmo. O motivo disso 

é poder condicionar o ator a fazer essa pergunta a qualquer momento que for necessário 

durante o código, o que é útil caso a resposta dada estiver errada e se queira dar outra chance 

ao usuário de respondê-la. No final, o segundo ator faz a pergunta mencionada anteriormente 

e envia novamente uma mensagem. 

 O primeiro ator, ao receber essa mensagem, fala a resposta digitada. Se estiver 

correta, os personagens simulam todas as formas diferentes de que podem sentar nos 

bancos, fazendo uso de blocos de movimento, como mostra a Figura F-4. 

 

Figura F-4: Imagem dos personagens simulando os posicionamentos (esquerda), com seus 

scripts correspondentes (direita). 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Caso a resposta esteja incorreta, o usuário é prontificado a respondê-la novamente. 

Ao final das simulações, os personagens dialogam entre si por um momento e o pano 

de fundo é mudado para sinalizar o fim da história, conforme Figura F-5. 

 

Figura F-5: Tela final do projeto desenvolvido. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

 O projeto também contou com alguns efeitos sonoros para fins de personalização 

conforme mostra a Figura F-6, dos scripts associados ao pano de fundo. 

 

Figura F-6: Imagem dos scripts associados ao pano de fundo do projeto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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 O som “Sons do bosque” foi programado para tocar durante toda a execução do 

projeto, enquanto o som “Tempo” (que reproduz as batidas de um relógio) foi condicionado 

para tocar de acordo com a mudança de valor de uma variável (𝑅𝑒𝑙ó𝑔𝑖𝑜) criada 

especificamente para isso, utilizada conforme a Figura F-7. 

 

Figura F-7: Imagem dos scripts que fazem uso da variável criada para controlar a 

reprodução do som “Tempo”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Após a pergunta, altera-se o valor da variável 𝑅𝑒𝑙ó𝑔𝑖𝑜 para 1, fazendo com que o som 

toque repetidamente. Após a resposta ser digitada, o valor é alterado para 2, fazendo com 

que o som pare de ser reproduzido. Também foi utilizado o barulho de um gongo, para 

sinalizar que a resposta foi recebida. 

 Além disso, foi criado um bloco com comandos que fazem com o texto dito pelos 

atores só avance com o clique do mouse ou pressionamento da tecla de espaço. Esse bloco 

pode ser visto na Figura F-7 

 

Figura F-7: Imagem do bloco criado para ligar o avanço da história ao clique do mouse ou 

pressionamento da tecla de espaço. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Esse script foi necessário porque a plataforma Scratch reconhece que o mouse ou a 

tecla de espaço estão sendo pressionados quando não foram movidos recentemente após 

uma destas ações terem sido executadas. Ou seja, ao clicar na bandeira verde para iniciar o 

programa, o Scratch reconheceria o clique do mouse e avançaria os textos imediatamente, 

mesmo não sendo essa a ação desejada. Para remediar isso, os dois blocos iniciais da cadeia 

de comandos fazem que a plataforma reconheça que esses botões não estão sendo 

pressionados e só avança a história caso sejam utilizados de fato. O bloco “diga” faz com que 

o personagem pare de dizer sua fala anterior. O bloco foi então criado devido à quantidade 

de vezes que esses comandos foram inseridos no código. 
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APÊNDICE G – Instruções enviadas ao integrante do Grupo 2 sobre o 

desenvolvimento do programa de Permutação. 

 

INSTRUÇÕES 

Primeiramente, o código que eu tinha passado no primeiro e-mail tá errado. Eu tinha 

falado no primeiro período de quarta e achei que alguém do teu trio passaria a informação pra 

você. Eu mandei o correto (que é o que você está usando do lado direito da tela, abaixo de 

“defina fatorial”) no segundo e-mail e construí ele em aula também no primeiro período. A 

função dos dois códigos é calcular o fatorial de um número. A diferença é que o que eu enviei 

primeiro não funciona pra todos os números naturais, por isso eu fiz o segundo. 

Aí eu instrui vocês a criarem um bloco que executasse esse script para que vocês não 

precisassem fazer todo ele de novo quando precisassem calcular o fatorial de uma variável. 

Terminado o bloco, ele ficaria assim (que é quase o que tá no teu código): 

 

Figura G-1: Imagem do código desenvolvido para o cálculo de Fatorial. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Esse bloco criado pode ser encontrado na categoria “Mais Blocos”: 

 

Figura G-2: Imagem da categoria Mais Blocos do Scratch. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 
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Então, toda vez que você quiser calcular o fatorial de alguma variável, é só encaixar ela 

no bloco que foi criado e o script vai ser executado substituindo aquelas listrinhas roxas no 

começo (onde tá escrito “mude n’ para” e “mude fatorial para”) pelo valor da variável que você 

encaixou. No final, o valor do fatorial vai ficar armazenado na variável “fatorial” (na variável 

laranja, não no bloco roxo). Aí, você precisa mudar o valor de outra variável (na qual você 

quer armazenar o valor do fatorial que acabou de calcular) para o valor da variável “fatorial”, 

pra que você possa continuar esse script pra outras variáveis, depois. 

Exemplo: 

 

Figura G-3: Exemplo do uso do bloco criado para o cálculo de Fatorial. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

Aqui o programa pergunta um número e armazena a resposta na variável “n”. Após, é 

encaixada essa variável no bloco criado, que executa o script definido (o da primeira imagem 

desse arquivo). Assim, o fatorial de “n” fica armazenado na variável “fatorial” (pois é nela que 

fica armazenado o valor do fatorial no script criado). Depois muda-se o valor de uma outra 

variável (você pode dar o nome que quiser pra ela, eu coloquei “n!” porque é onde eu vou 

estar armazenando o valor de n!) para o valor de fatorial. No final, o programa fala o valor de 

“n!”. 

Esse é um programa que calcula permutação simples de n elementos, já que a fórmula é 

a mesma de fatorial. Porém, o que eu pedi de vocês é um programa que calcule a permutação 

simples e permutação com repetição de até 5 elementos. 

O programa que você me mostrou no e-mail, se estivesse usado o código para o cálculo 

de fatorial correto, estaria calculando apenas a permutação simples (e de uma maneira mais 

complicada, pois não faz uso do bloco criado). 

Para atingir o objetivo da tarefa, após perguntar o número de elementos, o programa deve 

perguntar se esses elementos se repetem, executando o script de permutação simples se a 
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resposta for sim (como no exemplo acima) e o script de permutação com repetição se a 

resposta for não (o qual vocês vão ter que criar). 

A imagem abaixo exemplifica isso (foi o que a gente fez em aula): 

 

Figura G-4: Parte do código do programa de Permutação desenvolvida em aula. 

 

Fonte: Dados da pesquisa utilizando o Scratch. 

 

O programa pergunta o número total de elementos e armazena esse número na variável 

“n”. Após, pergunta se os elementos se repetem. Se a resposta for sim (s), calcula o fatorial 

de “n” (𝑛!) usando o bloco criado e fala a resposta. O que falta é o script que ele vai executar 

quando a resposta for não (n), que calcule a fórmula da permutação com repetição de até 5 

elementos (
𝑛!

𝑘1!⋅𝑘2!⋅𝑘3!⋅𝑘4!⋅𝑘5!
). 

Então é isso que vocês tem que criar. Já de cara dá pra ver que vai precisar de pelo 

menos 6 variáveis, que vão armazenar todos esses fatoriais da fórmula (e esses fatoriais 

vocês podem calcular usando aquele bloco criado). Depois de calculados os fatoriais, é só 

reproduzir essa fórmula utilizando os blocos da categoria “Operadores”. 

Qualquer dúvida adicional, estou à disposição. 
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APÊNDICE H - Questionário 1 

 

 Você costuma fazer uso de tecnologias digitais como computador e celular com 

frequência? Se sim, para quais propósitos? 

 Você tem familiaridade com alguma linguagem de programação? Se sim, quais? 

 Como você definiria suas facilidades e dificuldades em relação ao aprendizado em 

matemática? 

 Quais aplicações práticas da disciplina de matemática você consegue observar fora 

da sala de aula? 

 Você se sente motivado a estudar matemática? Por quê? 
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APÊNDICE I - Questionário 2 

 

 Para você, quais as principais facilidades no uso do Scratch? 

 Para você, quais as principais dificuldades no uso do Scratch? 

 Descreva suas experiências durante a realização deste projeto. 

 Você acredita que desenvolver projetos no Scratch, auxilia no entendimento dos 

conceitos de Análise Combinatória? Por quê? 

 Quais dos programas você teve mais facilidade e dificuldade de desenvolver, entre 

permutação, arranjo simples e combinação? Por quê? 

 Você se sentiu motivado a desenvolver os projetos no Scratch? Por quê? 

 Você acha que usar a metodologia de projetos ajuda no seu aprendizado? Por quê? 

 O que você sugere que seja feito para que a aplicação dessa proposta seja 

melhorada? 

 Comentários e observações adicionais: 


